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ম্পাদনকয কথা““  

উভালন লখরাপনতয তননয য ভুলরভ উম্মা মকন্দ্রীয় মনতৃত্বলফীন  অলববাফকশুনয নয় 

নে। লখরাপনতয অনুলিলতনত আল্লায লযয়ত লযূণণবানফ ফাস্তফায়ন অম্ভফ নয় নে। 

পনর যানেয ানথ মুক্ত ইরানভয গুরুত্বূণণ আকাভভূ অকামণকয  লকতাফলনবণয নয় 

নে। ইরাভ  ভুলরভগণ লফজয়ীয আন মথনক যালজনতয আনন িান মনয়। মম 

ইরাভ এননছ ভানফতানক কর ভ্রালন্তয মফোজার লছন্ন কনয তালনদয আনরায় 

আনরালকত কনয জান্নানতয যাজথ মদখানত, মই ইরাভ তায প্রবাফ ালযনয় ভানুনলয 

ফযলক্তগত জীফনন ীভাফদ্ধ নয় মায়। আল্লায মলভনন আল্লায লযয়নতয লযফনতণ জায়গা 

কনয মনয় ভানফযলচত কুপুলয লফধান। ভুলরভনদয বূলভনত ইরানভয ত্রুযা তানদয এনজন্ডা 

ফাস্তফায়ন কযায জনয এভন একদর মরাকনক ক্ষভতায় ফলনয়নছ, মাযা নাভ-দফীনত ভুলরভ 

নর লচন্তা-মচতনায় কালপযনদয অনুাযী।  

ভুলরভ উম্মায প্রায় কর বূলভ মখন কু্রনডায কালপযনদয দখনর, মখন আভানদয প্রথভ 

লকফরা অলবপ্ত ইয়াহুলদনদয দখনর, মখন দুলনয়ায মকাথা আল্লায লযয়নতয লযূণণ 

ফাস্তফায়ন মনই এনন নাজুক লযলিলতনত শুরু য় ফযকতভয় আপগান লজাদ। কলভউলনস্ট 

যালয়ায লফরুনদ্ধ আপগান লজানদয পর মখন ইরানভয নক্ষ না এন ইরানভয 

ত্রুনদয ঘনয উঠনত মালির, তখন ভুলরভ উম্মায বাগযাকান অভালনায আঁধায মমননা 

আনযা প্রগাঢ় লির। লঠক এভনই এক ভুহুনতণ লজানদয বূলভ আপগানন উদয় য় ‘তালরফান’ 
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নাভক এক নতুন ূনমণয, মম ূমণ কুপনযয অভালনায মঘায আঁধায লছন্ন কনয আল্লায 

লযয়ত দ্বাযা াননয ভাধযনভ ুনযা দুলনয়ানক নতুনবানফ আনরালকত কনয।  

ভুলরভযা মখন আল্লায লযয়ত দ্বাযা ান অননকটা বুনরই লগনয়লছর লঠক এভনই ভুূনতণ 

লনু্দকুনয ফণতভারা মথনক উদয় য়া ‘তালরফান’ নাভক মই আনন্দারন তালদ, লজাদ, 

আল্লায লযয়ত কানয়ভ  আর-য়ারা য়ারা-ফাযায আনরা াযা দুলনয়ায় ছলেনয় লদনয়লছর।  

১৯৯৪ ানর জন্ম নয় তালরফান ভাত্র ২ ফছনযয ভাথায় আপগালনস্তাননয প্রায় ৯০% এরাকা 

লনয়ন্ত্রনণ লননয় আল্লায লযয়ত কানয়ভ কনয এক নতুন ইলতানয জন্ম লদনয়লছর। লকন্তু 

২০০১ ানর ভালকণন মুক্তযাে  তায কু্রনডায নমাগীনদয আক্রভনণ তালরফানযা 

আপগালনস্তাননয প্রতযক্ষ লনয়ন্ত্রণ মছনে লদনয় াভলযক লদক মথনক এই ধযণীয ফনচনয় 

লক্তারী মদ ফনর লফনফলচত ভালকণন মুক্তযানেয ানথ এক দীঘণনভয়াদী লজানদয লযকল্পনা 

কনযন। এই ভান লজানদয ফযকনত এখন আপগালনস্তাননয অলধকাাং এরাকায় 

তালরফাননদয কালরভা খলচত তাকা তত কনয উেনছ।  

২০০১ ানর শুরু য়া মই লজাদ আজ ত্র ল্লনফ ুনালবত নয় াযা দুলনয়ানত ছলেনয় 

নেনছ। াযা দুলনয়ানত আজ কু্রনডাযনদয লফরুনদ্ধ ইরাভনক লফজয়ী কযায রনক্ষয মম 

চূোন্ত রোই চরনছ, তা তালরফাননদয াাময-নমালগতায় এলগনয় চরনছ আরাভদুলরল্লাহ্ ।  

১৯৯৪ ানর ঠাৎ জন্ম নয় ২ ফছনযয ভাথায় আপগালনস্তানন লনয়ন্ত্রণ মনয়া তালরফাননক 

ূনফণ অনননকই শুধুভাত্র ঘটনায মপ্রক্ষানট ততলয য়া লক্ত ভনন কযনর যালক্ত 
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আনভলযকায ানথ ১৮ ফছয ধনয রোই কনয ুনযায় আপগালনস্তাননয লযূণণ লনয়ন্ত্রণ লননত 

মায়া তালরফাননক এখন আয শুধুভাত্র একলট াভলযক লক্ত বাফায মকাননা অফকা মনই। 

ফযাং তালরফান একলট আনন্দারন  লচন্তাধাযা, মাযা ইরানভয ালযনয় মায়া ূণণাঙ্গ রূনক 

লপলযনয় আনায জনয এক ফণাত্মক লজানদ লননয়ালজত যনয়নছ।  

তালরফাননদয লচন্তাধাযা লননয় ুনযা দুলনয়ায ভানুনলয আগ্রনয মখাযাক মমাগান লদনত 

তালরফাননদয অলপলয়ার ভালক আযলফ ভযাগালজন ‘আ-ভুদ’ এয ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮  ৪৯ 

তভ াংখযায় তালরফাননদয একজন গুরুত্বূণণ দালয়ত্বীর আলরভ াইখ আবু্দর য়াাফ 

কাফুলর (ালপ.) طالبان لفكر األساسية الدعائم  অথণাৎ ‚তালরফাননয লচন্তাধাযায মভৌলরক লবলি‛ 

লনযানানভ একলট ধাযাফালক আলটণনকর লরনখনছন। ভুলরভ উম্মায ক্ব কানপরা 

তালরফাননদয লচন্তাধাযা জাননত এফাং এই ক্ব কানপরায লচন্তাধাযায আনরানক লননজনদযনক 

গঠন কযায প্রতযাায় আর লপযদাউ অনুফাদ উক্ত আলটণনকর ফাাংরায় অনুফাদ কনয প্রকা 

কনযনছ। আল্লা তা’আরা আভানদযনক ফণদা নক্বয উয ুপ্রলতলিত থাকায তাউলপক্ব দান 

করুন। আলভন।  
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১.বূলভকা 

লিস্টীয় লফাং তাব্দীয মল প্রানন্ত তালরফান আনন্দারননয [ইভাযনত ইরালভয়া] উৎলি 

নয়নছ, মানত কনয এই আনন্দারন একলফাং তাব্দীনত ইরালভ আনন্দারনগুনরায জনয 

আনরাক লদাযী নত ানয। ভনন য়, আল্লা তা’আরা চানিন ৃলথফীয ফনচনয় লক্তধয 

কু্রনডায লফে-যালক্তনক ৃলথফীয অতযন্ত দুফণর াভলযক লক্তয ভাধযনভ আঘাত কযনত, 

মানত ভানুল নতুনবানফ জাননত ানয মম, লতযকায লক্ত নি ঈভাননয লক্ত। এ মুনগ 

অলধকাাং ভানুল মম ফস্তুগত লক্তয উানা কনয থানক তা (আর লক্ত) নয়। তালরফান 

আনন্দারননয ূত্রাত অতঃয তায ানক্ষভতায় আনযাণ এফাং ভানফজালতনক এই 

আনন্দারন কতৃণক প্রদানকৃত এক নতুন ধযনণয ানফযফিা, মা মুগ মুগ ধনয ভানুল বুনর 

ফনলছর। আর তা হচ্ছে, আল্লা মা নালমর কনযনছন তায ভাধযনভ লফচায ফা ান।   

অতঃয তাযা আল্লায লযয়তনক ফাস্তফায়ন কনযনছন এফাং আল্লায ফান্দানদয জনয 

লনযািা  প্রালন্তয মৌবাগয রানবয ুনমাগ কনয লদনয়নছন। তাযা জুরুভ, লফৃঙ্খরা এফাং 

জানলরয়ানতয আইন-কানুননয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ মঘালণা কনযনছন, মা াম্রাজযফাদী লক্ত ইরানভয 

দালফদায তানদয মগারাভনদয াত লদনয় আপগাননয উয চালনয় লদনয়নছ। অতঃয 

কু্রনডায যােগুনরা তানদয (তালরফাননদয) লফরুনদ্ধ মুদ্ধ মঘালণা কনযনছ , কুপুলয লফে এক 

ধনুক মথনক তানদযনক তীয ফলণণ কনযনছ এফাং তানদযনক চূোন্তবানফ ধ্বাং কযায জনয 

কুপয  লনপানক্বয অলধকাযী কর জালত-মগািী এ মুনগ লফে-কু্রননডয মনতৃনত্ব এক 

তাকায অধীনন ঐকযফদ্ধ নয়নছ। তনফ আল্লা তা’আরা লফে-কুপুলয তনযফালনীয 
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মভাকানফরায় ইভাযনত ইরালভয়ানক ুদৃঢ় থাকায তাউলপক্ব দান কনযনছন। আয যা,ঁ এখন 

ইভাযনত ইরালভয়া নতুনবানফ ুস্পি লফজনয়য দ্বাযপ্রানন্ত মৌঁনছ মগনছ ইনাআল্লাহ্ ।  

লনশ্চয়ই তালরফান আনন্দারন তায প্রলতনযানধয ধযণ, তায লচন্তাধাযা, তায লচন্তাগত লবলি, 

দুলনয়া এফাং ভানুনলয প্রলত তায বাফনা এফাং অনযনদয ানথ আচযনণয মক্ষনত্র ভাকালঠয 

লফনফচনায় একলট অননয আনন্দারন। ুতযাাং তায মকৌর গ্রণ এফাং লযকল্পনা  কভণূচী 

ফাস্তফায়নন তায কী কী লচন্তাগত লবলি যনয়নছ মায প্রলত এই আনন্দারন লনবণয কনয ?  

এলট এভন একলট প্রশ্ন মায উিয জানায জনয দুলনয়ায ভানুল প্রফর আগ্র অনুবফ কনয। এই 

প্রনশ্নয উিয জানায জনয ফুলদ্ধফৃলিক টবূলভ  লচন্তাবাফনায উৎগুনরা জাননত এফাং মই 

ভানাজ লননয় গনফলণা কযনত আফান কনয মা ইভাযনত ইরালভয়ায মনতৃফৃন্দ রারন কনয।  

আয তানত তালরফাননয লযলচলত, নীলতলনধণাযণ  ান, ইরালভ লযয়নতয ফযাানয তানদয 

উরলি ফা ফুঝ এফাং ইরানভয ইলতানয ঘটনাফরীয ফযাখযা-লফনেলনণয মক্ষনত্র তানদয 

দৃলিবলঙ্গয লযচয় জানা আভানদয জনয ম্ভফ নফ। মমনতু এই দুফণর ফান্দা (নরখক) 

তালরফান আনন্দারননয ালযনত দীঘণ ফহু ফছয ধনয কাজ কযনছ,এই আনন্দারননয উত্থান  

লফকানয লফলবন্ন মণায় প্রতযক্ষ কনযনছ এফাং এই আনন্দারননয মনতৃত্ব  াংলেিনদয ভনস্তত্ত্ব 

অনুধাফন কনযনছ। মমই ভানাজ ফা নথয উয এই আনন্দারননয মনতৃত্ব োশুনা কনযনছ 

ম (এই প্রফনেয মরখক) স্বয়াং মই ভানাজ ফা নথয উয োশুনা কনযনছ এফাং এই 

আনন্দারননয মনতৃত্ব মম লযনফ-লযলিলত দ্বাযা প্রবাফালিত নয়নছন ম (এই প্রফনেয 

মরখক) লঠক একই লযনফ-লযলিলত দ্বাযা প্রবাফালিত নয়নছন।  
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আল্লা তা’আরা আভায জনয জ কনযনছন এই আনন্দারনননক ঘলনিবানফ জানায এফাং 

লশ্চভা লভলডয়ায প্রচাযণায পনর ফলযাগত প্রবাফ মথনক দূনয থাকায, মায উয লবলি কনয 

এই আনন্দারন এফাং এয দৃলিবলঙ্গয ফযাানয লকছু ভানুনলয লচন্তাধাযা গনে উনঠনছ, মায পনর 

তাযা ইিাকৃত এই আনন্দারননয ফযাানয অলফচায কনযনছ অথফা অনননকই এই আনন্দারননয 

প্রকৃত ফাস্তফতা না মজনন এয ফযাানয ফাোফালে কনযনছ। ুতযাাং এই প্রফনে আলভ এই 

আনন্দারননয লচন্তাগত লবলিভূ এফাং এই আনন্দারননয মভৌলরক লবলিভূ এফাং প্রান, 

যকায, কুপয  ইরানভয ফযাানয তালরফাননদয দৃলিবলঙ্গ াযভভণ আকানয উিাননয 

মচিা কনযলছ। এফ লবলি জাননত আলভ মম ন্থা অফরম্বন কনযলছ, আলভ তানত ূণণ 

লফশুদ্ধতায দালফ কযলছ না।  

লকন্তু এগুনরা নি মভৌলরক নয়ন্ট এফাং এই লচন্তাধাযায মভাটাদানগয লফলয় মা আলভ 

আনন্দারননয ফাস্তফতা, লফলবন্ন ঘটনাপ্রফানয ফযাানয এয অফিান এফাং চরভান ফাস্তফতা 

মথনক উরলি কনযলছ। আয মগুনরা নিঃ-   
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২. ইরানভয ফযাানয আনন্দারননয মনতৃত্ব  প্রলতিাতানদয উরলি: 

লনশ্চয়ই এই আনন্দারননয প্রলতিাতা  যাজননলতক-াভলযক কর মনতৃফৃন্দ লযয়নতয 

ইরনভয ানথ মৃ্পক্ত। তাযা য় লক্ষা ভাপ্ত কনয মফয য়া আলরভ অথফা মকউ ইরনভ 

লযয়ত অনিলনণয লফলবন্ন মণানয় যনয়নছ। তানদয কানছ জ্ঞানাজণননয উৎ নি লযয়নতয 

মফ প্রভাণালদ মমগুনরা এই উম্মনতয ারাপনদয মুনগ লছর। তাযা তা মফ লকতাফালদনত 

অধযয়ন কনযন মা অতীত মুনগয ইরানভয আলরভগণ লরলফদ্ধ কনযনছন, মমগুনরানত 

মভনয়য ভানুনলযা একলনিবানফ দ্বীননক অনুধাফন কযনতা, মা মল মুনগয আলরভনদয 

ুস্তকভূ  আনরাচনায় ইরালভ লচন্তাধাযায ভনধয অনুপ্রনফ কনযনছ, এভন লফকৃত ফযাখযা-

লফনেলণ  অনুপ্রনফকাযী অলফত্র লচন্তাধাযা মথনক ভুক্ত। াম্রাজযফাদী লশ্চভানগািী  

ইরাভ লফনদ্বলী প্রাচযলফদনদয আলধতয লফস্তানযয য তাযা ইরালভ লফনেয মদভূনয 

াঠদান লনরফান এফ ুস্তক যচনা কনযলছর। এসব পুস্তচ্ছের মনলতফাচক প্রবাফ লছর, 

এগুনরা ইরনভ লযয়তনক াশ্চানতযয রু লফফলজণত ন্থায় ম কনযলছর। এফ লক্ষায 

ভাধযনভ দ্বীলন লচন্তাধাযা  য’লয় আকাভ মথনক মা লক্ষা গ্রণ কযনতা, তায লবলিনত আভর 

কযায মকান প্রনয়াজন অনুবফ নতা না। ফযাং তা ইরনভ লযয়তনক উিযালধকানযয ভনতা 

একলট লফলয় লননফ উিান কনযনছ, মানক প্রাচযফাদ প্রবালফত অননক লচন্তাধাযা অলফত্র 

কনযনছ। পনর তা লযয়নতয লফশুদ্ধতা এফাং তা ফাস্তফায়নন করযানণয ফযাানয াংয় ৃলি 

কনযনছ। ইরাভনক লযয়ত  ভানুনলয জনয জীফনফযফিা লননফ লফো কনয না এভন 

যকাযগুনরায ক্ষ মথনক প্রলতলিত যকালয-মফযকালয লফেলফদযারয়ভূ আলরভনদয ভনধয 
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এই অাংনক উৎাদন কনযনছ। ফযাং এফ যকায মচিা কনয ইরাভনক ভানুনলয জীফন 

মথনক দূনয লযনয় লদনত, মানত তায িান দখর কনয ভানুনলয ততলয আইন  লশ্চভা আইন। 

তাযা চায় না, ভানুল খানরবানফ লশ্চভা লচন্তাধাযায প্রবাফভুক্ত নয় ইরাভনক অনুধাফন 

করুক, মানত লতযকায ইরাভ মথনক তানদয থভ্রি য়ায জনয ভানুল তানদয লফরুনদ্ধ 

লফনরা না কনয।      

আয তালরফান ইরানভয এই লফকৃত লচন্তাধাযা মথনক ভুক্ত। মকননা তাযা লফশুদ্ধ ইরালভ 

ভাদযাা  ভলজদভূন ইরাভ লক্ষারাব কনযনছ, মমফ প্রলতিাননয উয দারার 

যকাযগুনরা আলধতয লফস্তায কযনত ানয না। পনর তানদয ভনধয ারাপনদয দ্বীন  

লযয়নতয উরলিয লনকটফতণী লঠক ভানাজ  লফশুদ্ধ ইরভ মগাোিন রাব কনযনছ। 

নন্দ মনই মম, এফ ভাদযাায় প্রান লযচারনা, লনরফানয আধুলনকায়ন এফাং জ্ঞান 

লফতযনণয ন্থায় অননক ত্রুলট-লফচুযলত আনছ। কখননা কখননা ইরনভয মক্ষনত্র নতুন কনয 

প্রনফ কনযনছ এভন কলতয় গুরুত্বূণণ লফলয় লনরফান অন্তবুণক্ত না য়ায ভনতা ত্রুলট 

যনয়নছ। লকন্তু একর ত্রুলট-লফচুযলত লযয়নতয উনেয  ারাপনদয ন্থায় ইরাভনক 

অনুধাফন কযনত এই লনরফানয াঠযক্রভনক ফাঁধা প্রদান কনয না।   

লশ্চভা লচন্তাধাযায় প্রবালফত লনরফা মথনক ভুক্ত য়ায প্রবাফ নি, দ্বীলন লফশুদ্ধ প্রলতিান 

মথনক মফয য়া পানযগনদয (স্নাতকনদয) লচন্তাধাযা  নীলত এফাং (লশ্চভা লচন্তাধাযায় 

প্রবালফত ফযলক্তযা) তানদয লশ্চভা প্রবুযা তানদয লনজস্ব ন্থায় মম লচন্তাধাযা  নীলত 

প্রলতারন কনযনছ তায ভনধয মূ্পণণ লফলিন্নতা ফা াথণকয লফদযভান যনয়নছ। এনক্ষনত্র ইরাভ 
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 তায আন্তলযক অনুাযীনদয চালদা এফাং কুপয  তায অনুাযীনদয ভানঝ মকাননা 

মমাগানমানগয িান মনই। আয এলটই লশ্চভা  কুপনযয মভােরনদযনক তালরফাননদয লফরুনদ্ধ 

যাগালিত কনযনছ। মমনতু তাযা (তালরফানযা) যাজনীলত, ান, আইন, আন্তজণালতক ম্পকণ 

 জীফননয অনযানয মক্ষনত্র লশ্চভা নীলতয অনুযণ কনয না।  

অতঃয লশ্চভাযা তালরফাননয লচন্তাধাযা  ইরানভয মক্ষনত্র তানদয উরলিয লফরুনদ্ধ এক 

ফণাত্মক লফেমুনদ্ধয মঘালণা লদনয়নছ। আয তা শুধুভাত্র াভলযক মুনদ্ধ ীভাফদ্ধ থানকলন ফযাং 

তাযা তালরফাননদয লফরুনদ্ধ লক্ষা, লভলডয়া, অথণননলতক, যাজননলতক  াভালজক কর মক্ষনত্র 

ফণাত্মক মুদ্ধ চালরনয় মানি। তাযা এফ মক্ষনত্র ত ত লভলরয়ন ডরায খযচ কনযনছ এফ 

অঞ্চনর লফলবন্ন রূন ছলেনয় ো তালরফাননদয লচন্তাধাযায প্রবাফনক লনভূণর কযায জনয। এই 

বনয় মম, লশ্চভাযা ইরালভ লফনেয ভুলরভনদয ভন-ভানন মমফ ভতফাদ প্রলতিা কযায 

জনয কাজ কনযনছ, তালরফাননদয লচন্তাধাযা লশ্চভা মফ ভতফাদনক লনঃনল কনয লদনফ। 

 ুতযাাং আপগালনস্তানন ইরালভ ইভাযনতয লফরুনদ্ধ এই মুদ্ধ াইখ উাভা লফন রানদন 

ালপঃ*** অথফা অনয কাউনক ফন্দী কযায মুদ্ধ নয় ফযাং তা লতযকায ইরালভ লচন্তাধাযায 

লফরুনদ্ধ মুদ্ধ, মম লচন্তাধাযা লশ্চভা কু্রনডায এফাং ইরালভ লফনে তানদয া-চাটা মগারাভ 

াকনদয ানথ মকাননা ধযনণয আনাল কনয না।  

তালরফাননয লচন্তাধাযা এফাং তানদয নীলতগত অফিান লননয় মণানরাচনায ভাধযনভ আভযা এই 

লদ্ধানন্ত উনীত ই মম, তানদয লনকট ইরনভ লযয়ত শুধুভাত্র ালটণলপনকট অজণন, মা  
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ইরলভ মগৌযনফয জনয নয়। লনশ্চয়ই এলট এভন এক দ্বীন, মা লচন্তাধাযা মথনক আভনর 

ফাস্তফায়ননক আফযক কনয, তা মত কুযফালন-ই দালফ করুক না মকননা।  

আয এনত মকাননা নন্দ মনই, লযয়ত ফাস্তফায়ননয জনয অননক ফাঁধা-লফলি  

প্রলতফেকতা দূয কযায প্রনয়াজন যনয়নছ, মমফ প্রলতফেকতা ভুলরভ  ইরানভয 

ভূরনীলতয আনরানক ইরালভ ানফযফিা প্রলতিায ভানঝ দাঁে কযাননা নয়নছ।  

মখন এফ প্রলতফেকতা অাযনণ দলরর-প্রভানণয লক্ত মকাননা কানজ আনফ না, তখন 

অফযই াভলযক লক্ত প্রনয়াগ কযনত নফ। আয আপগালনস্তানন াননয মক্ষনত্র তালরফানযা 

এলট-ই কনযলছর। আয এখননা তাযা তানদয ভান যনফয লযয়ত মথনক মা মজনননছ তা  

ফাস্তফায়ননয জনয যক্ত  জান কুযফালন ম কযনছ। আয এলট-ই তালরফাননদযনক মফ 

ফযলক্তনদয মথনক আরাদা কনযনছ, মাযা ইরভ  তা’লরনভয মক্ষনত্র লশ্চভা ধাঁনচয একানডলভক 

দ্ধলতনত জ্ঞান অজণন কযনছ। জালভ’আ ফা লফেলফদযারনয়য আলরভগণ অনুোন  গনফলণায 

জনয ইরনভ লযয়ত লক্ষা লদনি। আয তালরফানযা নি ভলজদ  ভাদযাায ন্তান। তাযা 

ইরনভ লযয়ত লক্ষাগ্রণ ( লক্ষাদান) কযনছ আভর কযা  তা ফাস্তফায়ননয জনয। 

 

*** [মমনতু এই আলটণনকরলট াইখ উাভা লফন রানদন যা.জীলফত থাকনত ২০১০ ানর 

প্রকালত নয়নছ, তাই উনায নানভয ানথ ালপ.মরখা নয়নছ____ অনুফাদক ] 
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৩. তালরফাননদয লচন্তাধাযা  উরলি দুললত না য়া 

মা লশ্চভা বযতা লচন্তাধাযা, চারচরন, যীলত-নীলত  ানফযফিায মক্ষনত্র লননয় এননছ। 

লনশ্চয়ই ইরালভ মদ  জালতভূনয উয মচন ফা ানফযফিা  ত্বগুত যকাযগুনরা, 

মায লাংবাগ-ই লশ্চভা াম্রাজযফাদীনদয থ অফরম্বন কনয এননছ, তাযা ইরালভ 

মদভূন মমফ ভাদযাা ফা ঁলক্ষা প্রলতিান ততলয কনযনছ তানত এই প্রজন্মনক লক্ষাদাননয 

ফযফিা কযায য অথফা লশ্চভা মদন লক্ষায জনয লক্ষালফলয়ক প্রলতলনলধদর মপ্রলযত 

য়ায য, মানত তাযা লশ্চভানদয ানত এফাং ফধযননয ইরালভ প্রবাফভুক্ত লযনফন 

লক্ষারাব কযনত ানয, পনর তাযা াম্রাজযফাদীনদয প্রিাননয য বলফলযৎ ইরালভ লফনেয 

াক লননফ তানদয প্রস্তুলত ম্পন্ন কযনত ানয।  

তাযা মই লনরফান লক্ষাদান কযনছ, মা লশ্চভাযা তানদয ভগজ মধারাই কযায জনয ততলয 

কনযনছ। পনর দ্বীলন ফেন মথনক মূ্পণণ লফলিন্ন লশ্চভা দণননয ফস্তুগত  আল্লানরাী 

দণননয দ্বাযা তানদয উরলি  লচন্তালক্ত দুললত নয় মগনছ। আয তাযা ান, যাজনীলত  

যকাযফযফিায মক্ষনত্র ধভণলনযনক্ষ ফযফিানক গ্রণ কনযনছ। তানদয প্রফৃলিভূ দ্বীননক 

প্রতযাখযান  দ্বীননয প্রলত আত্মভণনণয মক্ষনত্র কুপুলয লক্ষানক লযতৃলপ্তয ানথ গ্রণ 

কনযনছ। এই প্রজন্ম লশ্চভা যনঙ্গ মূ্পণণরূন যলঙ্গন নয় লশ্চভা লফেলফদযারয়গুনরা মথনক 

প্রতযাফতণননয য াম্রাজযফাদী মদগুনরা যাধীন ইরালভ মদন তানদয ানত ানক্ষভতা 

ভণণ কনযনছ। অতঃয তাযা তানদয ানফযফিা  প্রানন লশ্চভা আল্লানরাী 

লচন্তাধাযা  ন্থানক মফনছ লননয়নছ এফাং তাযা ানক্ষভতা  তা ফাস্তফায়ননয মক্ষনত্র 
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লযয়তনক দূনয লযনয় লদনয়নছ। ফযাং তাযা লযয়নতয লফরুনদ্ধ চযভ লফনরা কনযনছ। আয 

তাযা ভানফজীফননয কর মক্ষনত্র এভন নতুন কাঠানভা উদ্ভাফন কনযনছ, মানত ইরালভ লফনেয 

বলফলযৎ লনধণাযনণ াম্রাজযফাদীযা মম ছক ততলয কনযলছর, মই ভানদনে লশ্চভা ধাঁনচ এই 

প্রজন্ম গনে উনঠ। পনর তানদয (ইরালভ লফনেয) লকছু অাং নালস্তকযফাদী ভাজতালন্ত্রক 

ানফযফিানক কানয়ভ কনযনছ এফাং লকছু অাং লযয়নতয লফচাযফযফিানক প্রতযাখযানকাযী 

উদায ধভণলনযনক্ষ ানফযফিানক প্রলতলিত কনযনছ। অতঃয তাযা তানদয আভদালন কযা 

ভতফাদ ফাস্তফায়ননয মক্ষনত্র অতযাচায,লনমণাতন  ফলন্দনত্বয অনুীরননয থ ধনয ইরালভ 

লফনেয জনতানক এক লফমণনয়য য আনযক লফমণনয়য স্বাদ আস্বাদন কলযনয়নছ। আয 

এবানফই ভাত্র এক তনকয কভ ভনয়য ভনধয ইরালভ লফে তায স্বাধীন ইরালভ তফলিয 

ালযনয় লশ্চনভয মরনজ লযণত নয়নছ। পনর ইরাভ তায লনজ ঘনয অলযলচত নয় মগনছ, 

মমভলনবানফ ভানফযলচত আইন  ভতফাদ দ্বাযা ালত ভুলরভযা লনজ বূখনে অলযলচত নয় 

মগনছ। 

আয লফলবন্ন জালত  জনগনণয ানথ আচযনণয মক্ষনত্র তালরফাননদয লচন্তাধাযা ধভণলনযনক্ষ, 

গণতালন্ত্রক, মকৌরী, প্রনয়াগতালত্ত্বক, উকায  অলধকতয করযানণয মুলক্ত এফাং অতযাচায  

প্রতাযণায বালায় লশ্চভা দণননয নফ উদ্ভালফত লফমণনয়য দ্বাযা দুললত য়লন। ফযাং তালরফানযা 

লচন্তাধাযা, আদণ, তানদয জীফন দণন এফাং অনযনদয ানথ ভু’আভারাত কর মক্ষনত্র 

ইরালভ লযয়ত মথনক (লফধান) গ্রণ কনযনছ। তাযা জীফননয কর মক্ষনত্র ইরালভ 

লযয়নতয মফ লফধাননক ুনঃপ্রলতিা কযনত শুরু কনযনছ মমগুনরা ধভণলনযনক্ষতা তযা 
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কনযলছর (অথণাৎ লফরুপ্ত কনযনছ)। আয তালরফানযা তানদয লফনযালধতা লকাংফা তানদয লফরুনদ্ধ 

কলথত লফে াংিাগুনরায ঐকযভত য়ানক মকাননা যয়া কনযলন, মম মণন্ত ইরাভ তা 

কযায লননদণ লদনয়নছ। তালরফানযা ভানফযলচত কর আইন-কানুন ফালতর কনয লদনয়নছ, 

মমগুনরা ূফণফতণী ধভণলনযনক্ষ যকাযগুনরা আভদালন কনযলছর। মখন লশ্চভা জগৎ মদখর 

মম, তালরফানযা ভুলরভ  লফেফাীয াভনন এভন এক লবন্নতয লচন্তাধাযা  আদণ দ্ধলত 

ম কযনছ, মা ভানুলনক লশ্চভা ফস্তুফাদী ভানদনেয অেকায মথনক ভুক্ত কনয ইরানভয 

আনরায লদনক, ইরালভ লযয়নতয নযায়লফচানযয লদনক, লশ্চভা কট যাজনীলত মথনক লফশুদ্ধ 

ইরাভ  ইরানভয উন্নত লক্ষায স্বিতায লদনক এফাং দারার যকাযগুনরায থভ্রিতা 

মথনক মফয কনয উম্মনতয ারাপনদয ভানানজয লদনক থপ্রদণন ম কযনছ, তখন 

লশ্চভাযা মম ভতফাদ ভুলরভ লফনে প্রানযয জনয কাজ কযলছর এফাং দীঘণকার মণন্ত 

ভুলরভনদযনক এই ভতফানদয কামণকালযতায ফযাানয আেস্ত কযলছর, (তালরফাননদয) 

একানজয ভনধয তানদয আদনণয লফরুনদ্ধ লফযাট হুভলক মদখনত মর।  

একাযনণ লশ্চভাযা তালরফাননদয মথনক ভানুলনক লফভুখ কযায জনয তালরফাননদয লচন্তাধাযা  

তালরফান যকানযয লফরুনদ্ধ তানদয অলবনমানগয তীয এফাং চক্রান্ত আনযা কযনত শুরু 

কযর, মানত কনয অনযানয ইরালভ মদভূন ভুলরভগণ তালরফাননদয অনুযণ না কনয। 

আয লশ্চভা আইন-কানুন তানদয অলধফাীনদয ধভণীয় স্বাধীনতানক লনলদণি ছনক মফঁনধ লদনয়নছ 

এফাং মনক্ষনত্র লশ্চভা উরলি ভানুনলয লফনফক  লচন্তাধাযানক করুললত কনয মপনরনছ।  
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৪. আন্তজণালতক আইন এফাং জালতনঙ্ঘয নীলত  ননদয আনরানক যাে 

লযচারনা ফা লফচায-পায়ারা কযনত অস্বীকৃলত জানাননা ফা প্রতযাখযান 

কযা: 

ফতণভানন আন্তজণালতক আইননয নানভ মা আনছ এফাং জালতনঙ্ঘয কর াখা, মফাভলযক  

াভলযক প্রান তা ভূরত: তানদয কতৃণত্ব  প্রাযণফাদী-াম্রাজযফাদী নীলতনক আোর কযা 

এফাং কলতয় লক্তারী যানেয ক্ষ মথনক অনযানয দুফণর যাে মায ভনধয ইরালভ মদগুনরা 

যনয়নছ, তানদয উয যাজননলতক  লফচায াংক্রান্ত কতৃণত্ব ফাস্তফায়ন কযায জনয ফালযক 

আিাদন ভাত্র। লক্তারী যােগুনরা আন্তজণালতক আইননয নানভ এফ ফযফিায জনয লফলবন্ন 

আইন-কানুন  নদ ততলয কনয এভন লফসৃ্ততরূন অন্তবুণক্ত কনযনছ মানত তানদয অযাধী 

আইননয ভাধযনভ মফ যানেয করযাণ এফাং তানদয লক্তগুনরানক ৃঙ্খলরত কযায নতণ এই 

আইননয মেিত্ব অনয যােগুনরায উয আনযালত কযা মায়। লফগত ৬০ ফছনযয মফল ভয় 

ধনয ৃলথফী তা প্রতযক্ষ কযনছ। আয লতযকায অনথণ এফ আইন নি, াম্রাজযফাদী 

যােগুনরা দুফণর যাে  জালতয অলধকানযয মক্ষনত্র মম অযাধ াংঘলটত কনযনছ, তা 

ফাস্তফায়ননয জনয একটা ালতয়ায ভাত্র। মমননা এফ আইন-কানুন কর ভাজরুভ জালতয 

উয ফাস্তফায়ন কযানক আফযক কনয লদনত ানয। লশ্চভাযা এফ আইননক লফত্রতায 

উচ্চ ভলভায মফিনী দ্বাযা মভােক লদনয় এভন রূ লদনয়নছ মম, তায ভানরাচনা লকাংফা লফতকণ 

লকাংফা তায যচনা লননয় ুনযায় লচন্তাবাফনা কযা লকাংফা তায ভূর লফলয়ফস্তু লযফতণন কযা 
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গ্রণনমাগয নয়। মমননা এফ (ভানফযলচত কুপলয) আইন ভানফজালতয করযানণয জনয আল্লা 

তা’আরা তাঁয আলম্বয়ানদয (আ.) উয মম লফত্র  আভালন লক্ষা নালমর কনযনছন তায 

উনয ভমণাদা দান কযা নয়নছ। মমনতু ইরালভ লফনেয যােফযফিা  যকাযগুনরা লশ্চভা 

াম্রাজযফাদীনদয ততলয এফাং এফ যানেয কামণাফরী লযচারনা কনয এভন ফ ভানুল মাযা 

আল্লা তা’আরা  যাূর াঃ এয ানথ মখয়ানত কনযনছ এফাং তাযা মফ াম্রাজযফাদী 

যানেয প্রলত লনিায ানথ অনুগত মথনকনছ, মমফ যাে তানদয ক্ষভতায় আনযাণ  ক্ষভতায় 

লটনক থাকানক প্রলতলিত কনযনছ। এফ ানকযা মফ আইন  ফযফিানা ফা প্রাননয 

[আন্তজণালতক !!?] ননদয প্রলত এভনবানফ ঈভান (লফো) এনননছ, মমবানফ ভুলরভযা 

ইরানভয প্রলত ঈভান (লফো) আনন। এফ দারার ফযলক্তযা (ানকযা) এফ (আন্তজণালতক 

কুপলয) আইননয ভাধযনভ যােলযচারনা ফা লফচায-পায়ারা কযায় এভনবানফ লননফলদত 

মথনকনছ মমবানফ ভুলরভযা তানদয জীফনন লফচায-পায়ারা কযা  তা ফাস্তফায়নন আল্লায 

লযয়নতয প্রলত লননফলদত থানক।  

 আয এবানফই লশ্চভা আইলন আলধতয ইরালভ লফনেয মদভূন আভানদয জীফননয উয 

লযচারনা কযনছ। এফ আইননয লফরুনদ্ধ লফনরা কযা লকাংফা এফ আইননয ভাধযনভ 

লফচায-পায়ারা প্রতযাখযান কযা ভা অযাধ লননফ গণয নি। এনফয লফনযালধতাকাযী 

যাে  জালতনক এই অযানধয ালস্ত লননফ গণতযা, ধ্বাংমজ্ঞ  ঘযফালে মথনক লফতােন 

এফাং উক্ত মদনয যকানযয তন ঘটাননা, তানদয ম্পদ দখর কযায লযণলত মবাগ 
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কযনত নি, মম মণন্ত না উক্ত আইন-কানুননয প্রলত মস্বিায় লকাংফা অলনিায় আনুগতয না 

কযনফ।  

লকন্তু তালরফানযা এই উাখযান ফালতর কনয লদনয়নছ এফাং তাযা ুস্পিবানফ এফ আইননয 

লফরুনদ্ধ লফনরা মঘালণা কনযনছ। আয তাযা তানদয নফণাচ্চ আয়ানজ আফান কযনছ মম, 

অবযন্তযীণ  আন্তজণালতক, প্রথভ  মল কর মক্ষনত্র একভাত্র আল্লায লযয়নতয ান 

য়া আফযক। তাযা তানদয ভূরনীলত  ঈভাননয উয দৃঢ়তায ানথ ুপ্রলতলিত মথনকনছ 

এফাং লক্তারী ঝনেয মভাকানফরায় তা টনরলন। লনশ্চয়ই ইজ্জত একভাত্র আল্লা তা’আরা, 

তাঁয যাূর া. এফাং ভুলভননদয জনয লকন্তু ভুনালপকযা তা জানন না।  

আয তালরফাননদয লনকট এফ লচন্তাগত লবলিভূ কখননা অথণীন প্রতীনকয ীভায় আটনক 

থানকলন, মমবানফ ইরানভয ানথ মুক্ত লফলবন্ন দর এগুনরানক তুনর ধনয ফযাং তানদয আভর 

এই লচন্তাধাযানক ফাস্তনফ রূালয়ত কনযনছ। মখন তাযা আন্তজণালতক ননদয আনরানক যাে 

লযচারনা লকাংফা মাফতীয় কামণাফরীয মক্ষনত্র লযয়নতয উৎনক আঁকনে ধযায যীক্ষায 

ভুনখাভুলখ নয়নছ, তাযা (তালরফানযা) আন্তজণালতক আইননয ননদয প্রলত আত্মভণণ কযনত 

অস্বীকৃলত জালননয়নছ ফা প্রতযাখযান কনযনছ। তাযা তখন ইরাভনক আঁকনে ধনযনছ। মলদ 

ইরাভনক আঁকনে ধযায জনয তানদয যকায  াননয তন নয়নছ, মম াননক তাযা 

লফযাট কুযফালনয য তানদয যক্ত  খুলরয লফলনভনয় প্রলতিা কনযলছর।  

মকননা তালরফাননয লনকট তানদয াননয রক্ষয লছর আল্লায দ্বীননক ুউনচ্চ তুনর ধযা। 

আয এখননা মণন্ত ানফযফিায ভনধয মমখানন আল্লায দ্বীন লফজয়ী না থাকনফ, লশ্চভানদয 
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ানথ দয কলাকললয জনয মখানন তালরফাননদয দৃলিনত াননয মকাননা ভূরযই মনই। লকন্তু 

একর লফলয় ইরানভয লক্ষায ানথ াাংঘললণক না নর মকাননা নীলত ফা আন্তজণালতক 

নদনক ভথণন কযনত লননলধ কনয না।  

এই উরলি নি স্বয়াং মই উরলি, মা যাূর াঃ তাযঁ াালফনদযনক ভক্কা মথনক ভলদনায় 

লজযনতয মক্ষনত্র উৎা মদয়ায ভয় ফাযাংফায উচ্চাযণ কনযনছন। যাূর াঃ ভক্কায় 

জানলরয়ানতয ানথ অাংীদায নয় যােলযচারনা কযনত যালজ নলন। মলদ ভক্কায 

অলধফাীযা যাূর াঃ মক প্রধান কনয যােলযচারনা কযনত যালজ লছর এই নতণ মম, লতলন 

যােলযচারনায মক্ষনত্র তানদয জানলরয়াত, আইন-কানুন এফাং তানদয ফা-দাদানদয মথনক 

প্রাপ্ত যীলতনীলতয দ্বাযা াননক স্পণ কযনফন না অথণাৎ এগুনরানক ফাদ লদনফন না। 

লনশ্চয়ই আভানদয মুনগ এধযনণয উরলি ফা ফুঝনক ুনঃপ্রলতিা কযা তালরফাননদয এক 

লফযাট কৃলতত্ব, মম মুনগ ানক্ষভতায মনতৃনত্ব লটনক থাকায জনয ানকযা কুপলয আইন-

কানুননয প্রলত আনুগতয  আত্মভণণ কযনত মদৌোনদৌলে কনয থানক।   
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৫। আল্লায দ্বীননয প্রলত ঐকালন্তক ঘলনিতা এফাং ফালতর মগািীয ানথ 

আনাল না কযা- 

এখানন অননক ইরালভ আনন্দারন  দর আনছ মাযা আল্লায দ্বীননয জনয আর-য়ারা ফা 

ঘলনিতা দালফ কনয মতক্ষণ মণন্ত মখানন মকাননা কি ফা লফদ না আন, লকন্তু মমইভাত্র 

কলঠন কি  লযষ্কাযকাযী লফদ (মম লফনদয ভাধযনভ ফালতর মথনক ক আরাদা নয় মায়) 

এন মায়, তৎক্ষণাৎ দ্রুতই তাযা আনালকালভতা  দযকলাকললয লদনক ঝুঁনক নে এফাং 

তানদয দুলনয়ালফ অজণন ুযক্ষায জনয ফালতর মগািীনক ইরালভ নীলতভারায ভানদনেয উনয 

িান মদয়। আয এয মচনয় লনকৃিতয নি মম, মফ দর অতযন্ত রাঞ্চনাকয উানয় ত্রুনদয 

ানথ মজাট গঠন কনয এফাং আল্লায তা’আরায দ্বীননয নক্ষয ভুজালদ  প্রলতনযাধকাযীনদয 

লফরুনদ্ধ অবযন্তয মথনক মুনদ্ধয ফ্রন্ট খুনর। আয তাযা ভুজালদনদযনক ন্ত্রা, চযভন্থা, 

ইরনভয স্বল্পতা এফাং দ্বীননয আর ভভণ উরলি না কযায অফাদ মদয়। তাযা লজাদ  

ভুজালদনদয লফরুনদ্ধ স্বয়াং মফ লযবালা  তফলিয ফাযফায উচ্চাযণ কনয, মমগুনরায 

প্রচরন ঘটাননায জনয ত্রুযা মচিা কনয থানক। ইরাভ লননয় ফযফা কযা এফ দর  

আনন্দারননয ক্ষ মথনক আভানদয জালত কতই না কি মবাগ কনযনছ ? কত ইরালভ 

উরলি-ই না এফ দনরয কভণকাে  তানদয করঙ্কজনক অফিাননয ভাধযনভ লফকৃত নয়নছ? 

ইরানভয ানথ মৃ্পক্ত কত জাভা’আত  দরনকই আভযা মদনখলছ, ভুজালদনদয লফরুনদ্ধ 

ন্ত্রা  চযভন্থায অলবনমাগ আনযা কনয এফ দর লফে কু্রনডাযনদয মজানট মমাগ 

লদনি?  
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আয আল্লায অনুগ্রন তালরফান আনন্দারন প্রথভ লদন মথনক-ই ইরানভয প্রলত আর-য়ারা 

ফা ঘলনিতানক একলনিবানফ লফশুদ্ধ কনয লননয়নছ। তাযা ান ক্ষভতায় মৌঁছায জনয মফ 

লফকৃত জাভা’আত  দনরয ানথ আনাল কনযলন। অতঃয ইরালভ লযয়ত ফাস্তফায়ননয 

ভাধযনভ তাযা তানদয এই আর-য়ারা ফা ঘলনিতায় নতুনবানফ ুপ্রলতলিত মথনকনছ। অথচ 

লযয়ত ফাস্তফায়ন দীঘণকার মাফত ফে কনয যাখা নয়লছর।  

আয তালরফাননদয লফরুনদ্ধ চক্রান্ত, তানদয প্রলত অফাদ আনযা এফাং তানদয কানজ াংয় 

প্রকা নত্ত্ব এই ভলভালিত কাজলট তালরফানযা প্রলতিা কনযনছ, মা াযা লফনে 

ইরাভন্থীযা কযনত ফযথণ নয়নছ। আয এয ভাধযনভ আভযা তালরফাননয লযয়ত ফাস্তফায়নন 

মকাননা বুর  স্খরন মথনক লকাংফা তানদয দনর ভন্দ ভথণক থাকা মথনক ভুক্ত য়া দালফ 

কযলছ না। এনক্ষনত্র এলট অনযানয আনন্দারননয অনুরূ, মমখানন লফলবন্ন উনেনযয অলধকাযী  

দভমণাদায আকাঙ্ক্ষী থাকনত ানয। কখননা এভন নত ানয মম, ূফণফতণী লজালদ াংগঠননয 

অধীন মথনক অনুপ্রনফ কযা ফযলক্তনদয ইরানভয প্রলত য়ারা ফা ঘলনিতা আনভলযকান 

ডরানযয াভনন টনর মগনছ। লকন্তু মখন-ই যীক্ষা এননছ এফ মরানকযা তালরফান 

আনন্দারননক অভালনত কনযনছ, অতঃয (তালরফান) আনন্দারন তানদযনক ছঁুনে মপনর 

লদনয়নছ এফাং তানদয জনয তালরফাননদয ালযনত মকাননা িান মনই।  
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৬. যাজা-ফাদা  ধভণলনযনক্ষফাদীনদযনক মনতৃত্ব মথনক অাযনণয 

য তা আলরভ  দ্বীনদাযনদয কানছ স্তান্তয কযাঃ-  

তালরফান আনন্দারন এই দ্বীননয (ইরাভ) মচতনা  তাযঁ মগৌযফভয় ইলতা অনুধাফননয ভধয 

লদনয় এলট লফো কনয মম, ভুলরভ উম্মানক যাজননলতক মনতৃত্ব মদয়ায ক র উরাভানয় 

দ্বীন  নফীনদয উিযূলযনদয। এফযাানয দ্বীন ইরাভ অতযন্ত স্পিবানফ হুকুভ লদনয়নছ। এয 

দৃিানন্তয নফণাৎকৃি উদাযণ র নফী াল্লাল্লাহু আরাইল য়া াল্লাভ লননজ। মকননা লতলন 

নফুয়ানতয ভমণাদাম্পন্ন আনন আীন মথনক ইরালভ যানেয নফণাচ্চ মনতা লছনরন। লতলন 

লছনরন এভন ফযলক্ত লমলন একাই যাে লযচারনা, াভলযক, অথণননলতক  উম্মানক লযয়ত 

লক্ষা মদয়ায কাজ লযচারনা কযনতন। লতলন লছনরন এভন ফযলক্ত লমলন ভুলরভ উম্মানক 

তানদয প্রলতারনকয দ্বীন লক্ষা মদয়া  ভানুলনক অেকায মথনক আনরায লদনক আনায 

াাাল ইরালভ যানেয আন্তজণালতক নীলতয জনয ত্র লরখনতন। নফী াল্লাল্লাহু ‘আরাইল 

য়া াল্লানভয ইলন্তকানরয য উম্মানক মনতৃত্ব মদয়ায লফলয়লট এভন ফযলক্তয উয অণণ 

কযা য়, লমলন আল্লায দ্বীননয ফযাানয ফনচনয় মফী জ্ঞানী  ইরালভ লযয়নতয 

প্রাণত্ত্বায ফযাানয ভানুনলয ভনধয ফণালধক লযলচত। আয লতলন নরন আফু ফকয ললেক 

যালদ. (আল্লাহ্  তাঁয প্রলত ন্তুি নয়নছন) আয এবানফই মনতৃত্ব একজন আলরভ মথনক 

আনযকজন আলরনভয কানছ স্তান্তয নত রাগনরা এফাং তানদয যাে লযচারনায ভধয লদনয় 

ইরালভ যানেয বূখে প্রস্ত নত রাগনরা  ইরানভয দায়াত লফনেয লফলবন্ন প্রানন্ত ছলেনয় 

ের।  
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খাইরুর কুরুন ফা নফণািভ মুগ অলতফালত য়ায য ভানুল দ্বীন লক্ষা মথনক নয মায়ায 

কাযনণ তননয মাভানা শুরু য় এফাং উম্মা যাজননলতক মনতৃনত্বয দালয়ত্ব অলধকাাং ভয় 

এভন কর মরাকনদয উয আনযালত য়, মানদয যাে লযচারনা তানদয প্রলতারনকয 

লযয়ত দ্বাযা কযায মচনয় তানদয ভনগো ভতই মফী য়, পনর তখন লযয়ত ারননয 

ফযাানয ললথরতা মদখা মদয়, মা উম্মায লক্ত দুফণর য়ায কাযণ য়। অতঃয ভুলরভযা 

অননক মদ ালযনয়নছ এফাং উম্মা লফমণনয়য য লফমণয় মবাগ কনযনছ। এই রাঞ্চনায 

কদণভতা মথনক ঐ কর মনতৃফগণ ভুলরভ উম্মানক মফয কনয লননয় এননছন, মাযা কর 

মক্ষনত্র লযয়ত দ্বাযা ান লযচারনা কনযনছন। তাযা লযয়ত দ্বাযা াননক স্বিানন লপলযনয় 

এনননছন। তাযা নরন আইয়ুফী, গজনফী, ভুজাপপায কুতুম  অনযানযযা মানদয ানথ 

লযয়নতয ইরনভয ানথয় লছর অথফা মাযা আলরভনদয ানথ থাকায কাযনণ উরাভানয় 

ইরানভয ইরনভয দ্বাযা আনরালকত নয়নছন। ফে আপনানয লফলয় নি, ইলতানয মই 

উজ্জ্বর বূলভকা দীঘণ ভয় িায়ী য়লন এফাং ান-কতৃণত্ব তস্বযাচাযী াকনদয ানত লপনয 

আন, মাযা দ্বীননয উয নপনয চালদানক প্রাধানয মদয়। তাযা আলরনভ দ্বীন  দ্বীনদায 

মরাকনদযনক লনমণাতন কনযনছ এফাং লযয়নতয আলরভনদযনক যােলযচারনা  মনতৃনত্বয 

অঙ্গন মথনক অাযণ কযায চক্রান্ত ফাস্তফায়ন কনযনছ।  

লবননদী দখরদাযযা ভুলরভ মদগুনরানত তানদয কতৃণত্ব রাব কযায য জীফনফযফিা মথনক 

ধভণনক ৃথক কযনত শুরু কযনত থানক এফাং ধভণলনযনক্ষতায প্রচরন কযনত থানক। তাযা 

জীফনফযফিা  যাে লযচারনায মক্ষনত্র দ্বীননয মমনকাননা বূলভকানক ফালতর কনয লদনয়নছ 
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মমভলনবানফ তাযা জীফনফযফিা  যাে লযচারনায মক্ষনত্র উরাভানদয বূলভকা কলভনয় লদনয়নছ। 

এ অফিায পনর আলরভগন তানদয ভারাাগুনরানত লকছু ফযলক্তগত ইফাদত  ফযলক্তগত 

ইফাদনতয াঠদান লননয় ান্ত্বনা রাব কনযনছ, মম ভারাাগুনরা দায়াত  থ প্রদণননয 

আনরাকলদাযী এফাং উম্মায প্রলতযক্ষায ানথয় য় এভন মনতৃত্ব মফয কযায নয আজ 

মগুনরানত তফযাগযফাদ প্রাধানয মনয়নছ।  

াম্রাজযফাদীযা এ মণন্ত-ই ীভাফদ্ধ থানকলন ফযাং তাযা যােীয় লক্ষা প্রলতিানন ভুলরভনদয 

ন্তাননদয ভধয মথনক এক নতুন প্রজন্ম ৃলি কনযনছ, মমফ প্রলতিান তাযা ততলয কনযনছ 

তানত লবননদী লক্ষকনদয ভাধযনভ অথফা াম্রাজযফাদীনদয ৃিনালকতায় প্রাচযফাদী  

খৃিাননদয মকানর প্রলতালরত আভানদয জালতয ন্তাননদয ভাধযনভ ধভণলনযনক্ষ লক্ষানীলত 

ফাস্তফায়ন কযায জনয।  

এই নতুন প্রজন্ম দ্বীননয ানথ ত্রুতা কযনত শুরু কযর এফাং তাযা দ্বীননয মভৌলরক লফলয়  

লফলধলফধাননক অফজ্ঞা কযনত রাগর। তাযা লবননদী দখরদাযনদযনক একলনি ফেু ফানার, 

মমই দখরদাযযা াভলযকবানফ এফ মদ মথনক চনর মায়ায ভয় মদগুনরায 

ানক্ষভতায রাগাভ তানদয কানছ অণণ কনয মায়।  

আয এই ইউনযালয়ান (লশ্চভা) প্রজনন্ময আনযকলট লফলয় র, তাযা মনতৃত্ব  ানকতৃণনত্ব 

এভন এক ন্থা উদ্ভাফন কনযনছ মম, তা ফালযকবানফ ইরানভয ানথ মৃ্পক্ত, আয 

অবযন্তযীণবানফ ইরাভ মথনক লফচুযলত এফাং ইরানভয লনদণন  লফলধ-লফধাননয ানথ ত্রুতা 

যানখ। মানত তাযা এই অঙ্গননক ুনযাুলয ইউনযালয়ান (লশ্চভা) প্রজনন্ময জনয উনু্মক্ত কনয 
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লদনত ানয। অতঃয তাযা আলরভ  দ্বীননয প্রলত অলধক আন্তলযক ফযলক্তনদযনক মনতৃত্ব  

লদ্ধান্ত মনয়ায মকন্দ্র মথনক দূনয লযনয় লদনত থানক,মানত তাযা মকাননা ধযনণয ফাঁধায 

ভুনখাভুলখ য়া ছাোই লশ্চভা ধাঁনচ ভুলরভ জালতয প্রায় কর মক্ষনত্র কতৃণত্ব কযনত ক্ষভ 

য়।  

আয লবননদী াম্রাজযফাদীযা তানদয চনর মায়ায ূনফণ এই নতুন প্রজনন্ময জনয নতুন দ্বীন 

ততলয কনযলছর, মমলটনক তাযা আল্লায দ্বীননয িানন প্রলতিান কনযলছর। মলট নি এভন 

দ্বীন [গণতন্ত্র], মা ভানুনলয মখয়ার-খুলয ভাধযনভ ভানুলনক ান কনয। মম দ্বীনন যাজনীলত  

ান কতৃণত্ব অলধকানযয মক্ষনত্র মুনগয ফণনেি ভানুল  ফণলনকৃি ভানুল ভান।   

অতঃয ধভণলনযনক্ষফাদী ানকযা মথাাধয াভলযক লক্ত, ালস্ত  ফলন্দ যাখায মকৌনরয 

ভাধযনভ তানদয নতুন দ্বীননয আইন-কানুন ভজফুত কযনত শুরু কযর, মানত ভুলরভ 

যােগুনরায ান  জীফনফযফিায় এই নতুন দ্ধলত িায়ী নয় মায়। ম জনয তাযা ভুলরভ 

মদগুনরানত এভন দ্ধলতনত লক্ষানীলত যচনা কনযনছ, মা ভুলরভ মদন াশ্চানতযয উনেয 

ফাস্তফায়নন ভানানই নফ।  

 আয যকায তত্ত্বাফধান কযনছ এভন ইরালভ লক্ষাপ্রলতিান  লফেলফদযারয়গুনরানত মম 

লক্ষাপ্রদান দ্ধলত যনয়নছ, মগুনরা আনযক ফেযানত্বয লকায। লযয়নতয লক্ষানক রু 

লফফলজণত অফিায় এভন কৃলত্রভ নব্দ লক্ষা মদয়া য়, মমগুনরানত ালতযকভণ  লগ্রক দণন 

প্রবাফ লফস্তায কনয থানক, ফাস্তফ মক্ষনত্র মায মকাননা প্রনয়াগ ানফন না। 
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এবানফই দ্বীন ারাত, মাকাত  ফযলক্তগত লফলনয় ুলনলদণি লকছু ইফাদনত এফাং াভানয লকছু 

আলকদায আনরাচনায় ীভাফদ্ধ নয় মায়, মমই আলকদায আনরাচনাভূ কারালভয়যা  

আলকদাগত লফলবন্ন লপযকায ানথ মৃ্পক্ত, মা তত ফছয ূনফণ লফদযভান লছর। আয 

ভাভলয়ক লপযকা এফাং আলকদাগত দর  তানদয প্রচন্ড লপতনা মা ইরালভ লফনেয 

একপ্রান্ত মথনক আনযক প্রান্ত মণন্ত প্লালফত কনযনছ, এই মদগুনরানত আভানদয ইরালভ 

লক্ষানীলত মগুনরায ধানয কানছ মায়লন এফাং এগুনরায ভ্রিতা াধাযণ ভানুনলয কানছ মনথি 

লযভানণ ফণণনা কনযলন, মানত তাযা মগুনরা মথনক তকণ থাকনত ানয। 

অতঃয রার কলভউলনস্টযা এন ভানুনলয আকর  অনুবূলত লননয় মখরা কনযনছ। এযয 

এননছ াাচাযী লরফানযর (উদাযন্থী) ভতফাদ, মাযা আল্লায ানকতৃণত্ব  ভানুনলয ভানঝ 

আল্লায লযয়ত ফাস্তফায়ননয ফযাানয আল্লায মভাকালফরায় লরপ্ত নয়নছ।  

অতঃয এধযনণয দূনমণাগভয় লযলিলতনত তালরফান আনন্দারন আত্নপ্রকা কনযনছ এফাং 

যাজনীলত  কতৃণনত্বয রোইনয়য ভয়দাননয প্রস্ত দযজা লদনয় প্রনফ কনয বাযাভযতা 

লপলযনয় এনননছ। তাযা ভাজফযফিা লযফতণন কনযনছ এফাং কর লফলয়নক নতুনবানফ 

মথািানন লপলযনয় এনননছ। মায পনর ভলজনদয ইভাভ ুনযায় লফেফাীয কানছ ভুখ বনয 

ুউচ্চ আয়ানজ এই মঘালণা কযনত মফয নয়নছ মম, ‚(ান কতৃণত্ব চরনফ একভাত্র 

আল্লায)‛ এফাং ুনযায় কলভউলনস্ট (াভযফাদী)  লরফানযরনদয (উদাযন্থী) কণণকুযনক 

এই ফাণীনত ঝাংকৃত কনযনছ মম, ‚{আয মাযা আল্লা মা নালমর কনযনছন তা দ্বাযা 

ান/পায়ারা কনয না তাযা কালপয }‛-ূযা আর-ভালয়দা-৪৪  
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এবানফ প্রায় একাজায ফছয অলতফালত য়ায য ুনযায় ভলজনদয ইভাভ এনদন 

নফণাচ্চ যােীয় মনতৃত্ব রাব কনযনছন এফাং নতুনবানফ প্রভাণ কনযনছন মম,ভলজনদয ইভাভ-ই 

অনয মমকানযা মচনয় নফণাচ্চ ইভাভলত (যাে লযচারনা)-য অলধক মমাগয। এলট-ই যাুরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইল য়া াল্লাভ এফাং লঠক থপ্রাপ্ত খুরাপানয় যানলদননয ুন্না। আয 

ধভণলনযনক্ষতাফাদী মনতৃনত্বয কানছ আত্নভণণ কযায মম আদ ভুলরভ উম্মায উয 

আলতত নয়নছ, তা এই দ্বীননয স্বাবালফক তফলিয নয়। 

 তালরফান াংগঠন ইরালভ হুকুভত কানয়ভ কযা  লযয়ত ফাস্তফায়ন কযায ভাধযনভ 

লশ্চভানদয ফনচনয় ফে লভথযা অফাদনক খেন কনযনছন, মম লভথযানক লশ্চভাযা ভুলরভনদয 

হৃদনয় দৃঢ় কনয মদয়ায জনয প্রায় দুই ফছয ধনয মচিা কনযনছ। আয তা রঃ ফতণভান 

মুনগ যাে  মনতৃনত্বয কামণাফরী লযচারনায জনয ইরালভ লযয়ত উনমাগী নয়। তালরফানযা 

তানদয এই কানজয ভাধযনভ ফাস্তফরূন প্রভাণ কনযনছন মম, যাে  যকানযয কামণাফরী 

লযচারনায মক্ষনত্র লশ্চভা লচন্তায লনকৃি ফযলক্ত  অনযানযনদয মথনক দ্বীননয লক্ষাথণী  

ভলজনদয ইভাভগণ অলধক মমাগয।  

তালরফাননদয এই অলবজ্ঞতানক পর কযায থলট পুর লফছাননা লছর না, মম অলবজ্ঞতা পর 

য়ায ফযাানয ভুলরভ উম্মা লনযা য়ায উক্রভ নয়লছর; ফযাং তা লছর যক্ত, মদ, 

কুযফানী  দীঘণ তধনমণয থ। এনত তাযা মদীয়, আঞ্চলরক  আন্তজণালতক চযানরনেয মু্মখীন 

নয়নছন এফাং তাযা উিভ মুফকনদয ভধয মথনক আল্লা তা’আরায লকতানফয াজায াজায 

ালপজ  তালরনফ ইরভনক উৎগণ কনযনছন। তানদয যাত্রগুনরা লদননয ানথ লভনর একাকায 
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নয় মগনছ, মম মণন্ত না তাযা কর প্রকায ফাঁধা-লফলিয উয লফজয়ী নয় মগনছ এফাং 

ঈভাননয দৃঢ়তা  দ্বীলন ভজফুলতয ভাধযনভ নতুন দ্ধলত উদ্ধাফন কনযনছ। ভানুনলয এই ফনর 

বীলত প্রদণন তানদযনক লনযস্ত কযনত ানযলন। আল্লাহ্  ুফানাহু য়া তা’আরা ফনরন-  

‚ভানুনলযা মতাভানদয লফরুনদ্ধ একলত্রত নয়নছ, মতাভযা তানদযনক বয় কয। (ভানুনলযা এই 

কথা ফরায নয) অতঃয তানদয ঈভান আনযা মফনে মায় এফাং তাযা ফনর আল্লাই 

আভানদয জনয মনথি, আয লতলনই নফণািভ কভণ ম্পাদনকাযী ‛  

আনর ইভযান-১৭৩ 

তাযা আঞ্চলরক  আন্তজণালতক ফরপ্রনয়ানগয কানছ আত্নভণণ কনযলন, মমই ফরপ্রনয়াগ 

তানদয এই আনন্দারননয উন্নয়ননয কর স্তনযয লফরুনদ্ধ লযচালরত নয়নছ। লফদ মত 

কলঠন মাক না মকননা, তাযা মমফ ভূরনীলতনত লফো কনয, ম ফযাানয তাযা মকাননা 

আনাল কনযলন। তাযা ইরালভ লযয়তনক ত্বগুতনদয লযয়ত  আল্লায কতৃণনত্বয মক্ষনত্র 

আল্লায লফরুনদ্ধ ত্রুতাকাযী ভানফ ইফলরনদয াননয ানথ লভরায়লন।  

 মখন কুপুলয লফে তালরফাননক ালন্তূণণ দ্ধলত  যাজননলতক আনানলয ভাধযনভ নত কযায 

ফযাানয লনযা নয় মগনছ এফাং মখন এই আনন্দারননয ধাযানক গণতালন্ত্রক ধাঁনচ রুান্তনয 

তানদয কর প্রনচিা ফযথণ নয় মগনছ। মমখানন ফহু আনন্দারন  ইরালভ দর এলনডয 

(ালন্তূণণ াফিান) দ্বাযা গনর মায়ায য তানদয আকৃলত ফদনর মপনরনছ এফাং 

লননজনদযনক ত্বগুত যকাযগুনরায জনয প্রদণনী ফালননয় মপনরনছ, তখন কুপুলয লফে 
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তালরফাননদয লফরুনদ্ধ ফণাত্মক কু্রনড মুনদ্ধয মঘালণা লদনয়নছ। লশ্চভা য়তানযা তানদয 

য়তালন চক্রানন্তয ভধয লদনয় মমবানফ ভুলরভনদযনক অনচতন কনযনছ, ভুলরভযা মই 

অনচতনতায গবীয লনরা মথনক জাগ নয় তালরফাননদয লদনক ভননানমাগী য়ায ূনফণই 

তাযা (কালপযযা) তালরফাননদয এই অলবজ্ঞতানক অঙু্কনযই লফনি কযায জনয কর লক্ত ফযয় 

কনযনছ।  

লকন্ত আল্লাহ্  তা’আরা ভগ্র কুপুলয লফেনক একর দলযরনদয দ্বাযা যালজত কযনত 

মচনয়নছন। কুপুলয লফনেয লফরুনদ্ধ মুনদ্ধ মাযা তানদয যক্ত, মদ এফাং অল্প লকছু ারকা অস্ত্র 

ফযতীত অনযলকছুয ভালরক নয়। এফ অনস্ত্রয জনয শুধু জাং-ধযা লকছু গুলর আনছ, মমগুনরা 

তাযা আট ফছনযয অলধক ূনফণ তানদয যকানযয তন য়ায ভয় ভালটনত ঁুনত 

মযনখলছর।  

এই র মই উদভ্রান্ত আনভলযকা, মম তানদযনক (তালরফাননদযনক) মতালানভাদ কনয এফাং 

তাযা তানদয দারারনদয জনয কাফুনর মম যকায প্রলতিা কনযনছ, তানত তালরফাননদয 

অাংগ্রনণয আকাঙ্ক্ষা কনয। আয লফগত আট ফছনয তালরফাননদয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ চারাননায 

যই আনভলযকা এই রাঞ্চনায স্তনয মননভ এননছ।  

অনযলদনক তালরফান াংগঠন লননজনক আন্তজণালতক যাজনীলতয মভাকানফরায় এভন আনন্দারন 

লননফ লযচারনা কনযনছ, মা ভানুল লশ্চভানদয রালরত-ালরত ধভণলনযনক্ষতাফাদী মনতৃনত্ব 

মদনখ আনছ তানদয লফযীনত মায মনতৃত্ব মদয় ভলজদ  লভযাফ মথনক মফয য়া 

ফযলক্তযা। 
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এই আনন্দারননয মনতৃফৃন্দ তানদয আনালীন-প্রজ্ঞাূণণ অফিান গ্রনণয ভধয লদনয় এলট স্পি 

কনযনছ, এই আনন্দারন দযনফনদয দর নয় মম, তানদয অনুবূলত লননয় লফে-যাজননলতক 

য়তানযা তানদয য়তালন মকৌর  চক্রানন্তয ভাধযনভ মখরা কযনফ।   

ফযাং এলট এভন একলট আনন্দারন মায মনতৃত্ব মদয় ইরানভয এভন আলরভগণ, মানদযনক 

ানকতৃণত্ব, মুদ্ধলফদযা এফাং লফে-াংঘানতয অলবজ্ঞতা ভৃদ্ধ কনযনছ। আয তাযা আঞ্চলরক  

তফলেক মক্ষনত্র যাজননলতক লফচক্ষণতা, যাজননলতক লযলিলত  কূটনীলতয ুক্ষ্ম ফুঝ ধাযণ 

কনযন। 

তালরফাননদয এই মভৌলরক লচন্তা ধাযালট যাজা-ফাদা  মনতৃনত্বয মক্ষনত্র 

ধভণলনযনক্ষফাদীনদয মথনক মনতৃত্ব অাযণ কনয উরাভানয় মকযানভয কানছ মনতৃত্ব  কতৃণত্ব 

স্তান্তয কযা মণন্তই ীভাফদ্ধ নয় ফযাং লফলয়লট এয মচনয় ফে লফলনয়য লদনক অলতক্রভ কনয। 

আয তা র মুফক ভুজালদনদয এভন এক নতুন প্রজন্ম ততযী কযা, মাযা ুক্ষ্মফুলদ্ধ  

লফচক্ষণতায ানথ মুদ্ধ, যাজনীলত, লভলডয়া এফাং তফলেক লেমনন্ত্রয মভাকালফরায াাাল 

এলট ফুঝনফ মম, রোইনয়য লফলবন্ন মণানয়য ানথ ধাযাফালক খা খাইনয় মনয়ায ভাধযনভ 

মুদ্ধনক্ষত্র তানদয কানছ লক চানি।  

এলট াংগঠননয জনয চরভান কু্রনড মুনদ্ধ ভুলরভ জালতনক মনতৃনত্বয উকযণ যফযা 

কনয, মম মুনদ্ধয মনতৃত্ব মদয় লশ্চভাযা এফাং ভুলরভ লফনে তানদয দারার-াাচাযী 

ানকযা, মাযা তানদয লাংাননয বনয় লশ্চভানদয কর চায়া-ায়া ূযনণ াো মদয়।  
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 মখন আভযা তালরফাননদয মভৌলরক স্তম্ভভূনয ভনধয এই স্তনম্ভয ফযাানয াংনক্ষন ফরনত 

চাই, তখন ফরফঃ ফতণভান মুনগ ভুলরভনদযনক মনতৃত্ব মদয়ায জনয উরাভানয় মকযাভ  

ভুজালদগন মমাগয য়ায লনবণযনমাগযতা তালরফান আনন্দারন ভুলরভনদযনক অজণন 

কলযনয়নছ।  

ইরানভয আলরভনদয উয মম িলফযতা  লনলিয়তা মচন ফননছ, তালরফান আনন্দারন তা 

দূয কনযনছ এফাং তানদযনক নতুনবানফ মনতৃত্ব  াননয অঙ্গনন ভণণ কনযনছ।  

তালরফানযা তানদয ূফণূলয ইরালভ াংগঠনগুনরায অলবজ্ঞতা মথনক পায়দা গ্রণ কনযনছন 

এফাং মগুনরায ানথ নতুন লফলয় াংনমাজন কনযনছন, মমন ফতণভান  বলফলযনতয মনতৃত্ব  

মুনদ্ধয জনয প্রস্তুত নত ানযন  মমাগযতা অজণন কযনত ানযন। তনফ এই অলবজ্ঞতা অলধক 

ুথ প্রদণন এফাং ফযাক ঐলতালক ইরলভ প্রতযায়ননয ভুখানক্ষী, মা এই আনন্দারননয 

কর লদক অন্তবুণক্ত কনয।  

এই আনন্দারন লযয়নতয গলেয ভনধয াভলযক  মফাভলযক কানজয ভধয লদনয় ইরানভয 

জনয কাজ কযায এক নতুন দৃিান্ত ম কনযনছ, মা ূফণূলযনদয জাভানায় ইরাভ মম লবলিয 

উয লছর তা লপলযনয় আনা এফাং ইরাভ  তাঁয ত্রু কুপপায জালতয ভনধয ফতণভান মুনগয 

ধভণীয়  াাংসৃ্কলতক রোইনয়য ভয়দানন লনতয-নতুন লযলিলতয ভনধয ভিয় কনয চনর। 

মলদ মপ্রাাগান্ডাকাযী  ভুনালপকযা লফলয়লটনক তুি কযায মচিা কনয থানক।  
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আয এলট র ানকতৃণত্ব  মনতৃনত্বয মক্ষনত্র যাজননলতক  আধযালত্মক অলবজ্ঞতানক 

অনুোন কযায স্বাধীনতা। ান-কতৃণত্ব  মনতৃনত্বয মক্ষনত্র যাজননলতক  আধযালত্মক 

অলবজ্ঞতানক অনুোন কযা, লজাদ  ান-কতৃণনত্বয জনয এগুনরায প্রলত রক্ষয যাখা এফাং 

লফনেয ভাভলয়ক ঘটনাফরী  ভাভলয়ক ভনস্তালত্ত্বক রোইনয় তায প্রবানফয প্রলত 

ইরালভ লচন্তালফদনদয ভননানমাগ, এফ মক্ষনত্র ফতণভান জাভানায কালপযনদয ভননানমানগয 

মচনয় কভ য়া উলচত নয়।                                             
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৭. মডনভানক্রল ফা গণতন্ত্রনক ফণাত্মকবানফ প্রতযাখযান কযা এফাং এলটনক 

আধুলনক জানলরয়ানতয দ্বীন লানফ গনয কযা: 

তালরফাননদয মভৌলরক লচন্তাধাযায ভনধয গুরুত্বূণণ একলট লফলয় র; গণতন্ত্রনক ফণাত্মকবানফ 

প্রতযাখযান কযা এফাং এলটনক আধুলনক লশ্চভা জানলরয়ানতয দ্বীন লানফ গনয কযা, মা 

(গণতন্ত্র) আল্লায ফণনল যাূর ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইল য়া াল্লাভ এয প্রলত অলয 

ভাধযনভ নালমরকৃত লঠক থ প্রদণননক প্রতযাখযান কনয এফাং জীফননয কর অঙ্গনন 

ভানুনলয ভননয চালদায আনরানক ানকামণ লযচারনা কনয।  

আয তালরফান আনন্দারন অতযন্ত দৃঢ়বানফ লফো কনয মম, যাজনীলত, লফধান প্রণয়ন, 

অথণনীলত, তনলতকতা  ভাজ ফযফিায ফযাানয ইরাভ র একলট ূণণাঙ্গ জীফনলফধান, 

কখননা তা গণতন্ত্র ফা অনযনকাননা দ্বীন  লফধান দ্বাযা ত্ত্বায়ননয ভুখানক্ষী নয়।  

আয এলটই আল্লায ুদৃঢ় লকতানফয ফাণীয দ্বাযা উনেয। আল্লায তা’আরা ফনরন-  

‚আজ আলভ মতাভানদয জনয মতাভানদয দ্বীননক লযূণণ কনয লদরাভ এফাং মতাভানদয উয 

আভায মনয়াভত মূ্পণণ কনয লদরাভ এফাং ইরাভনক মতাভানদয জননয দ্বীন লননফ ছন্দ 

কযরাভ। অতএফ মম ফযালক্ত তীব্র কু্ষধায় কাতয নয় নে; লকন্তু মগানায প্রলত মকাননা 

প্রফণতা না থানক, তনফ লনশ্চয়ই আল্লাহ্  ক্ষভাীর, যভ দয়ারু। —ভালয়দা-৩‛ 
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আল্লাহ্  ুফ ানাহু য়া তা’আরা আয ফনরন- 

 

‚আয মকউ ইরাভ ফযতীত অনয মকাননা দ্বীন গ্রণ কযনত চাইনর তা কখননা তায ক্ষ 

মথনক কফুর কযা নফ না এফাং ম নফ আলখযানত ক্ষলতগ্রস্তনদয অন্তবুণক্ত।‚ 

[ূযা ফাকাযা-৮৫]‛ 

ুতযাাং ইরাভ র এভন এক দ্বীন, মা ভানফ জীফননয কর অঙ্গননক অন্তবুণক্ত কনয এফাং 

লকয়াভত মণন্ত ভানুনলয কর ভযায ভাধান মদয়। মলদ এভনলট না ত, তানর আল্লা 

তা’আরা লকয়াভত মণন্ত কর ভানুনলয জনয এই দ্বীননক ন্তুলিয ানথ ভননানীত কযনতন না 

এফাং এই দ্বীননয ফালনয অফিান কযা ফযলক্তনদযনক ক্ষলতগ্রস্ত লানফ গনয কযনতন না।  

তালরফান লফো কনয, গণতন্ত্র নি আধুলনক জানলর দ্বীন, মা ৃলথফীনত আল্লায 

ালকলভয়যা ফা আল্লায াননক অস্বীকায কনয এফাং ৃলথফীনত ভানুনলয জনয াংখযাগলযনিয 

লবলিনত নফণাচ্চ মনতৃত্ব লনফণাচন কনয। অতঃয াংখযাগলযি ক্ষ লফধান প্রণয়ন কনয এফাং 

ারার  াযাভ কযায ভানদে লনধণাযণ কনয। এই াংখযাগলযি-ই তানদয প্রফৃলিয চালদায 

আনরানক  তানদয স্বাথণ ালনরয জনয াক লনফণাচন কনয এফাং ভানফ জীফননয মমনকাননা 

লফলনয় আল্লায চূোন্ত ক লযয়নতয কানছ আত্নভণণ কনয না। ুতযাাং গণতনন্ত্র াংখযাগুরু 

ইরা (আল্লায) এয িান দখর কনযনছ, আয াংখযাগুরুয ভননয চালদা ইরা (আল্লায) 

এয লযয়নতয িান দখর কনযনছ। 
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আয গণতনন্ত্রয ফযাানয তালরফাননদয লচন্তা-বাফনা নি, গণতন্ত্র নি একলট দ্বীন, মা চানচণয 

লফকৃলত  কর ভানফালধকানযয লফরুনদ্ধ চানচণয ীভারঙ্ঘননয য আধুলনক লশ্চভা 

দাণলনকযা প্রণয়ন কনযনছ। গণতনন্ত্র লফধান যচনায ভূর উৎ র: ভানুনলয প্রফৃলি  ফুলদ্ধ। 

আয গণতন্ত্র দু’লট গুরুত্বূণণ ভূরনীলতয উয প্রলতলিত। ম দুলট রঃ  

এক- াফণনবৌভনত্বয উৎ: এয ফযাখযা র, ারার  াযাভ কযায ফযাানয নফণাচ্চ 

াফণনবৌভত্ব র ভানুনলয। এলট তায মচনয় উচ্চস্তনযয লকাংফা ভভাননয ভমণাদাম্পন্ন অনয 

কানযা াফণনবৌভত্বনক স্বীকৃলত মদয় না। াফণনবৌভত্ব নি, ফস্তু, ফযলক্ত  লযনফনয উয 

াননয জনয যভ কতৃণত্ব, মা াংখযাগলযি লনফণালচনতয ভনতয লবলিনত লযচালরত।  

দুই- আয লদ্বতীয় উৎ র: অলধকায এফাং স্বাধীনতায উৎ, মায ভূর কথা র, মতক্ষণ না 

অনযনদয স্বাধীনতা ফাঁধাগ্রস্ত কনয ততক্ষণ মণন্ত একজন ফযলক্ত মা ইিা তা কযায ক্ষভতা 

যানখ। গণতন্ত্র ভানুলনক মম ফযাানয অনুনভাদন লদনয়নছ, মকাননা ধভণ  লযয়নতয জনয ঐ 

স্বাধীনতা  অলধকায মথনক ফলঞ্চত যাখা তফধ নয়। এনক্ষনত্র ধভণ  আইননয অফিান মাই 

মাক না মকন। ুতযাাং গণতনন্ত্র ভু’লভন  কালপয ফনর (আরাদা) লকছু মনই। মমভলনবানফ 

মখানন কুপয  ঈভান ফনর (আরাদা) লকছু মনই। মখানন কর অলধকানযয মক্ষনত্র ভানুনলয 

ভানঝ ূণণ ভতা যনয়নছ। মখানন বার  ভন্দ নি, াংখযাগুরু মমলটনক বানরা ভনন কনয 

মলটই বানরা, আয াংখযাগুরু মমলটনক ভন্দ ভনন কনয মলটই ভন্দ, এগুনরায ানথ দ্বীন 

(ইরাভ) একভত মাক লকাংফা একভত না মাক। 
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গণতন্ত্র শুধুভাত্র একর দৃলিবলঙ্গয উয ীভাফদ্ধ নয় ফযাং তা অনযানয ভতফাদ মণন্ত লফসৃ্তত। 

গণতালন্ত্রক ফযফিায ভাধযনভ জানা মায়, মগুনরায ভধয মথনক একলট র ফহুদরীয় যাজনীলত, 

দখরদাযযা ইরালভ লফনে মায ফীজ ফনন আপ্রাণ মচিা কনযনছ এফাং একই মদনয 

ভুলরভনদযনক লফলবন্ন দনর লফবক্ত কযায রনক্ষয এলটনক ভথণন লদনি। 

তালরফান আনন্দারন ভনন কনয, ভুলরভ মদন ফহুদরীয় যাজনীলতয লচন্তাধাযা ভুলরভনদযনক 

লফবক্ত কযায জনয এফাং তানদযনক লফলবন্ন দনর-উদনর বাগ কনয এনক অনযয ানথ 

চক্রান্ত কনয ক্ষভতায মনতৃনত্ব মায়ায ভাধযভ।  

এজনয তালরফান একলট নযাময ইরালভ ফযফিায় লফোী, মা কর ভুলরভনদযনক তালনদয 

কালরভায লবলিনত ইরানভয এক তাকাতনর ঐকযফদ্ধ কনয, মানত কনয ক্ষভতায় মায়ায 

জনয লনকৃি প্রলতনমালগতা ফে কযা মায়। মমভনলট তাযা (তালরফান আনন্দারন) ফতণভান ভনয় 

ভুলরভনদয উরুর আভয ফা মনতৃনত্বয জনয নলনতয থ উনু্মক্ত য়ানক জরুলয ভনন 

কনয। {নকননা দ্বীন র করযাণ কাভনা কযা} এফাং {ফণনেি লজাদ র অতযাচাযী ানকয 

াভনন তয কথা ফরা} আয ফণ মেি করযাণ কাভনা র ভুলরভনদয ইভানভয জনয 

(ম্পদ/ভয়) ফযয় কযা।  

আয ফস্তুফাদী, ধভণলনযনক্ষফাদী, জাতীয়তাফাদী  অনযানয দর মানদযনক দখরদায ফালনী 

ততযী কনয অথফা মানদযনক াম্রাজযফাদী যােগুনরা ক্ষভতা দখর কযায জনয ততযী কনয তাযা 

তানদযনক অথণায়ন কনয থানক। তাযা লভলরয়ন লভলরয়ন অথণ খযচ কনয চুলক্ত/নদ ক্রয় কযায 

লছনন, মমন মই চুলক্তনক ফতণভানন  বলফলযনত তানদয উনেয পর কযায ফান ফানানত 
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ানয। ইরাভ  ইরালভ লযয়নতয ভানদনে তানদয এফ কাজ মূ্পণণ ভূরযীন। ভুলরভ 

বূলভনত একর দর ততলযনত ভথণন মদয়া  ধভণলনযনক্ষতাফাদী কামণক্রভ ফাস্তফায়ন কযায 

অনুনভাদন মদয়ায মকাননা তফধতা মনই।  

লফগত লদনন আপগালনস্তান  ইরালভ লফনেয ভুলরভগন কলভউলনস্ট ালটণ মথনক মম কর 

তযামজ্ঞ, ালস্ত, লফতােন, দ্বীন  লফত্র লফলয়গুনরা লননয় লফদ্রু কযা  উম্মানক তায দ্বীন 

মথনক মফয কনয মপরায মম ফযথা মবাগ কনযনছন তা ভুলরভগন বুনর মানলন। ঐ ক্ষত ভুনছ 

মায়ায ূনফণই লশ্চভা মফাভাফলণণকাযীনদয ছায়ায আতায় লরফানযর ফা উদাযন্থী গণতন্ত্র 

এননছ ভুলরভনদযনক ফনচনয় কলঠন রাঞ্চনা  ালস্তয স্বাদ আস্বাদন কযাননায জনয। আয 

আপগালনস্তান, ইযাক, মাভালরয়া, লপলরলস্তন  অনযানয ইরালভ মদনয ঘটনাফরী ভুলরভ 

লফনে কালপয যােগুনরায অনুগ্রন ততলয এফ দনরয অযাধ ছাো আয লকছু নয়।  

তালরফানযা ভনন কনয, আপগান ভু’লভন জালতয গত লত্র ফৎয মাফত চরভান লজাদ 

গণতনন্ত্রয নথ লছর না এফাং লশ্চভানদয লচন্তাধাযায মক্ষত্র উনু্মক্ত কযায জনয লছর না ফযাং 

ফণদা তা লছর ইরালভ লজাদ। এই ভুলরভ জালত আল্লায কালরভানক তায ফান্দানদয ভানঝ 

লফজয়ী কযা  আল্লায লযয়ত ফাস্তফায়ন কযায জনয লভলরয়ন লভলরয়ন লদনদযনক ম 

কনযনছ।  

এভন প্রনতযক লচন্তাধাযা  ভতফাদ আভানদয ঈভানদায জালতনক এই ভান রক্ষয-উনেয 

মথনক লযনয় মদয় এফাং এই রক্ষয-উনেয  লজাদ-লদনদয বূলভনত ইরালভ ান ফযফিা 

প্রলতিায ভানঝ এভন স্বাধীনতা দাঁে কযায় , মমন এলট গ্রণীয় না য়। মজনয আফযক 
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নি আল্লাহ্ য তনকটয অজণন  আল্লায নথ লজানদয জনয এফ (ভতফাদ  লচন্তাধাযা) 

লনভূণর কযা। 

ুতযাাং তালরফাননদয দৃলিনত গণতন্ত্র র আধুলনক জানলরয়ানতয একলট দ্বীন, মা আগুন  

মরাা অথণাৎ লক্ত  ধ্বাংনয মজানয লফনে লফস্তায ঘটাননায মচিা কযনছ। আয তানদয 

দৃলিনত ইরাভ র আনযকলট দ্বীন। আয মলট একভাত্র তয দ্বীন, মা আল্লাহ্  তা’আরা 

ফণনেি ভানফ ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইল য়া াল্লাভ এয উয অফতীণণ কনযনছন। শুধু 

এই একলট দ্বীননই ভানুনলয পরতা যনয়নছ। গণতন্ত্র  ইরানভয ভানঝ াথণকয র কুপয 

 ঈভাননয াথণকয। 
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৮। জানলর দরপ্রীলত প্রতযাখযান কনয এক কাতাযফদ্ধ কযাঃ- 

জানলর দরপ্রীলত প্রতযাখযান কনয এক কাতানয ঐকযফদ্ধতা ফজায় যাখা তালরফান আনন্দারননয 

লচন্তাধাযায একলট গুরুত্বূণণ স্তম্ভ। এ কাযনণই কলঠন যীক্ষায ভধয লদনয় অলতক্রভ কযা এফাং 

াংগঠননয মরাকনদযনক চযভলন্থ, ভধযভন্থী  এ ধযননয লফলবন্ন নানভ লফবক্ত কযায 

ফযাানয ত্রুনদয অননক মচিা কযা নত্ত্ব াংগঠনন মকাননা পাটর  লফবলক্ত ায়া মায় 

না। ফযাং তা ফণদা ভজফুলত  দৃঢ়তায ানথ এভন মনতৃনত্বয অধীনন তানদয ঐকযফদ্ধতা 

ফজায় মযনখ আনছ, মায কভান্ডায ুদৃঢ় ঈভালন অফিান গ্রনণয ভাধযনভ ভস্ত কুপপায 

লফনেয ানথ এই আনন্দারননয ভামুনদ্ধয মনতৃত্ব মদয়ায জনয লননজয মমাগযতা প্রভাণ 

কনযনছন।  

এনক্ষনত্র লকছু গুরুত্বূণণ প্রবাফক যনয়নছ, মা াংগঠননয ঐকযফদ্ধতা ফজায যাখনত ায়তা 

কনযনছ  াংগঠনন লফবলক্ত  াখা-প্রাখা য়া মথনক লপাজত কনযনছ, মগুনরা লননে: 

এক-াংগঠননয প্রনতযক দয মথনক ৎ কানজ মস্বিায় আলভনযয প্রলত লযূণণ আনুগতয 

ায়া। মকননা ইরানভ উরুর-আভনযয আনুগতয একলট লযয়তলদ্ধ লফলয়। লযয়নতয 

দলরর প্রভাণ এয প্রলত উৎা লদনয়নছ এফাং ভুলরভ জাভা’আতগুনরানক লযয়নতয ঐ কর 

দলরর প্রভাণ অভানয কযায লযণাভ ম্পনকণ বীলত প্রদণন কনযনছ। তালরফান আনন্দারননয 

অলধকাাং ফযলক্ত  মনতৃফৃন্দ দ্বীন ইরানভয আলরভ  লযয়নতয ইরনভয লক্ষাথণী য়ায় 

তাযাই লযয়নতয ঐ কর দলরর প্রভাণ ফুঝা এফাং মনফয দ্বীলন লক্ষানক আঁকনে ধযায 
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ফযাানয ফণালধক মমাগয  উমুক্ত ফযলক্ত। এই দ্বীলন উরলিনক আঁকনে ধযায পনর 

আনন্দারননয ানথ মৃ্পক্ত ফযলক্তগণ প্রফৃলিয অনুযণ, খযালতরাব  দুলনয়ায াভগ্রীয লছনন 

মদৌোননা মথনক লফযত থানকন, মমখানন অননক ভয়ই ইরালভ আনন্দারনগুনরা মথনক দরছুট 

ফযলক্তযা দুলনয়ায উক্ত াভগ্রীনত লনলতত নয়নছ। 

দুই-ত্রুনদয মপ্রাাগান্ডায অনুযণ না কযা এফাং াংগঠননয মনতৃত্ব  লফলবন্ন ঘটনাফরীয 

ফযাানয তালরফাননদয অফিান লননয় ত্রুযা মা ফনর মফোয় মলদনক ভননানমাগ না মদয়া। 

মকননা ইরালভ আনন্দারনগুনরায ালযনত অলধকাাং লফনবদ শুরু য় মনতৃনত্বয ফযাানয 

আনন্দারনগুনরায অনুাযীনদয ভানঝ ত্রুনদয প্রচালযত মপ্রাাগান্ডা  াংয় ৃলিয কাযনণ। 

(তালরফান) আনন্দারননয অলধকাাং দযই যয়ী’ ইরনভয অলধকাযী য়ায পনর আল্লায 

এই ফানীয উয আভর কযায ভাধযনভ তানদয যই’ ইরভ ত্রুনদয প্রচাযণায় প্রবালফত 

য়া মথনক যক্ষা কনয। আল্লা আমমা য়া জাল্লা ফনরনছন-  

মখন লনযািা ফা বনয়য মকাননা াংফাদ তনদয কানছ আন তখন তাযা তা প্রচায কনয 

থানক, মলদ তাযা তা যাূর এফাং তানদয ভনধয মাযা ধভণীয় লফলনয় জ্ঞানী তানদয কানছ ম 

কযত তানর তানদয ভনধয তথয অনুোনকাযীগন মটায মথাথণতা মাচাই কযনত াযত, মলদ 

মতাভানদয প্রলত আল্লায অনুগ্র  যভত না থাকত তানর মতাভানদয অল্প াংখযক ছাো 

কনর য়তাননয অনুযণ কযত।}‛ (ূযা লনা-৮৩) 

পনর তাযা লফলয়লট ত্রুনদয প্রচায কযা পযভযানট গ্রণ না কনয তানদয উরুর আভযনদয 

(দ্বীলন দালয়ত্বীর) কানছ অণণ কনযন। 
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অনয লদনক ইরানভ ইিায় অলনিায় (উরুর আভনযয) আনুগতয আফযক। ুতযাাং এই 

আফযকতা  আনন্দারননয ফাস্তফ অফিায ফযাানয উরলি াংগঠনন পাটর ৃলি 

প্রলতনযানধয প্রবাফক ভূনয ভনধয একলট গুরুত্বূণণ প্রবাফক লননফ কাজ কনযনছ।  

লতন- লনশ্চয়ই (তালরফান) আনন্দারননয মনতৃফৃন্দ দুলনয়ায াভগ্রীয ফযাানয মকাননা লদক মথনক 

অনযানয দয মথনক লবন্ন য় না। ুতযাাং আনন্দারননয মনতৃফৃনন্দয ভনধয এভন মকাননা লফলয় 

মনই মা তানদয মথনক অনুাযীনদযনক দূনয লযনয় লদনফ। মকননা তাযা কনরই দলযর  

াধাযণ জনতায অন্তবুণক্ত। তাযা াধাযণ ভানুনলয ভত জীফন মান কনযন, তানদয বযণ-

মালণ াংগঠননয াধাযণ দযনদয বযণ-মালনণয ভতই ফযাং কখননা কখননা মনতৃফৃনন্দয 

জীফন মাননয অফিা তানদয অনুাযীনদয অফিা মথনক দুফণর  কলঠন য়। আজ মণন্ত 

লশ্চভাযা (তালরফান) মনতৃফৃনন্দয এভন মকাননা অথণ-ম্পদ ায়লন, মায ভাধযনভ লশ্চভাযা 

তানদয লফরুনদ্ধ মপ্রাাগান্ডা কযনফ ফা এলটনক তানদয লফরুনদ্ধ চা প্রনয়ানগয ভাধযভ লননফ 

গ্রণ কযনফ। আনন্দারননয মনতৃফৃনন্দয এই দালযর, কলঠন জীফন  দুলনয়ায াভগ্রীয প্রলত 

অনাগ্রনয লফলয়লট াংগঠননয দয  ুনযা জালতনক ন্তুি কনযনছ। পনর একর গুণাফরী 

আনন্দারননয মনতৃফৃনন্দয চাযান জনো নত  তানদয লফরুনদ্ধ লফনরা না কযায ফযাানয 

ভানুনলয অন্তনয ভুাব্বত ৃলি কনযনছ।  

চায-লফলবন্ন আনন্দারন  দনরয ালযনত লফনবদ অলধকাাং ভয় দ  দালয়নত্বয ফযাানয 

প্রলতনমালগতায কাযনণ ৃলি য় লকন্তু তালরফান আনন্দারননয মক্ষনত্র লফলয়লট মূ্পণণ লবন্ন। 

মকননা নদয লফনফচনায় তানত অননক কি যনয়নছ, মকাননা আলবজাতয মনই। এলট মকাননা 
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উায নয় ফযাং তা নি কি এফাং লজাদ  লকতানরয ভয়দানন মফয য়া এফাং লননজনক 

তযা, জখভ, ফলন্দ  লফনদ লননক্ষ কযা। তানদয এই অফিা শুধু ফতণভানন নয় ফযাং এলট 

একলট কভণদ্ধলত মা তালরফাননদয ান আভনর প্রচলরত লছর। এভনলক আলন য়নতা 

আজনক াংগঠননয একজন দযনক ভন্ত্রী লানফ ানফন, অতঃয নযয লদন-ই আলন 

তানক মগারা ফলণননয াভননয ালযয কভান্ডায লানফ ানফন, অতঃয তায নযয লদন 

আলন তানক অনযনকাননা াধাযণ কানজ ানফন, এয য য়নতা তানক অলপলয়ার মকাননা 

দালয়নত্বই ানফন না। আফায মকাননা ভয় তানক ানফন ম মকাননা প্রনদনয গবনণয। 

ুতযাাং দ  দালয়ত্ব অননক কনিয এফাং এনত মকাননা দুলনয়ালফ প্রালপ্ত মনই, মা অজণননয 

জনয ভানুল প্রলতনমালগতা কযনফ। আয একাযনণ তালরফান আনন্দারননয মনতৃফৃন্দ  দযনদয 

অন্তনয এই লফলনয় প্রলতনমালগতায মকাননা ভননাবাফ মনই ফযাং তাযা দনক ফে দালয়ত্ব লানফ 

গনয কনয, মা ফন কযা তানদয কানছ কিকয। ম কর নদয ফযাানয শুধুভাত্র ঐ কর 

ভানুলই অগ্রয নত ানয মানদয দুলনয়ায প্রলত মকাননা আগ্র মনই। 

তালরফাননদয ত্রুযা এই আনন্দারননয মরাকনদযনক চযম্পন্থী  ভধযভন্থী বানগ লফবক্ত 

কযনত আপ্রাণ মচিা কনযনছ। লকন্ত তানদয মচিা চযভবানফ ফযথণ নয়নছ। মমনতু তাযা 

াংগঠননয কাতানয এভন কাউনক ায়লন মম তানদয প্রচাযণায লছনন চরনফ। পনর এই 

দ্ধলতনত ফে ফে প্রস্তাফ এফাং আলথণক  যাজননলতক ঘুল ত্রুনদয মকাননা কানজ আনলন। 

মকননা এই আনন্দারনন মমাগদান কযা য় ঈভাননয দৃঢ়তা  আল্লায যাস্তায় কুযফালনয জনয, 

মকাননা দ রানবয জনয নয়। 
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আয এয অথণ এই নয় মম, এই আনন্দারননয কাতায ুলফধাফাদী, যালজত ভানলকতাম্পন্ন 

 স্বাথণয মথনক মূ্পণণ ুতঃলফত্র। ফযাং এই আনন্দারন অনযানয ইরালভ াংগঠননয নযায় 

ভানুল দ্বাযা গলঠত। আয ভানুল মপনযতা নয়। তনফ তালরফানযা অনযানয াংগঠন মথনক লবন্ন 

মমই তফলনিযয অলধকাযী তা র: এই আনন্দারননয জফাফলদলতাভূরক স্ববাফ  কন্টকাকীণণ 

নথ চরায কাযনণ যালজত ভানলকতাম্পন্ন  ুলফধাফাদীযা াংগঠননয কাতানয লিয 

থাকনত াযনফ না। মকননা মযাগাক্রান্ত আত্মা লফদআদ, কি  মেভয় জীফনন তধমণধাযণ 

কযনত ানয না। 

আনন্দারননয দৃঢ়তানক ভজফুতকাযী লফলয় ভূনয একলট রঃ জালতগত,বালাগত,আঞ্চলরক  

অনযানয স্বজনপ্রীলত  কর প্রকায গলণত জানলর স্বজনপ্রীলত মথনক এই আনন্দারন দূনয 

থানক। এই আনন্দারননয মনতৃনত্ব উজনফক, তুকণভান, তালজক, ফারুচ, তুন, নুলযস্তালন এফাং 

লফলবন্ন জালতয ানথ মৃ্পক্ত অনযানয ফযলক্তযা যনয়নছন। এলট এভন একলট ফাস্তফতা মা 

আপগাননয কর প্রনদনয লফসৃ্তত এরাকায় লফদযভান। আয এই আনন্দারনন মেিনত্বয ভানদে 

র ইখরানয ানথ তাকয়া এফাং অোন্ত লযেভ কযা। আয এই নীলত াংযক্ষণ কযায 

জনয (তালরফান) আনন্দারন অতযন্ত গুরুত্ব  দৃঢ়তায ানথ মচিা কনয থানক। 

তালরফাননয লনকট এলট মভৌলরক লচন্তায অন্তবুণক্ত মম,ইরানভয মকাননা কাজ কযায মক্ষনত্র 

দৃলিবলঙ্গ নি উক্ত কাজলট লফশুদ্ধ ইরালভ দ্ধলতনত নত নফ এফাং দরীয় যাজননলতক 

কামণাফরীনত লশ্চভা লনবণয কলথত উদায না য়া। এয ভাধযনভ প্রথভ লদন মথনকই 

তালরফানযা তানদয ভনধয প্রবাফ লফস্তায  তানদয ভূরনীলতনক লবন্ন লদনক প্রফালত কযায জনয 
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লশ্চভা আদনণয ছাত্র  তানদয লচন্তায দূতনদয াভনন পাঁকনপাকয  প্রনফথ ফে কনয 

লদনয়নছ।   

লনশ্চয়ই তালরফান মনতৃত্ব অতযন্ত বানরাবানফ অনুধাফন কনযনছন মম,মাযা লশ্চভানদয মকানর 

ফে নয়নছ এফাং তানদয ফস্তুফাদী আদনণ আত্মতৃপ্ত নয়নছ,তাযা ইরাভ  ভুলরভ জালতয 

জনয মকাননা আন্তলযকতা ধাযণ কনয না। মকননা জীফননয কর মক্ষনত্র এফ মরাকনদয 

হৃদনয় মম আদণ যনয়নছ,তা ভূরত: লশ্চভানদয আদণ। তানদয দৃলিনত ইরাভ নি মকফর 

একলট আধযালত্মক লক্ষা ভাত্র,মায ানথ যকাযফযফিা অথফা ভানফজীফননয মাফতীয় লফলয়ালদ 

লযচারনায মকাননা ম্পকণ মনই। তানদয ফনচনয় ফে আগ্র নি লশ্চভা ধাঁনচ ভুলরভনদয 

জীফন গঠন কযা। আয মখনই এফ মরানকযা ইরালভ দরগুনরায মনতৃত্ব  প্রবাফারী 

অফিানন মৌঁনছনছ,তাযা মভৌলরক লফলনয় লশ্চভা লচন্তাধাযায ানথ ভিয় কযায জনয মফ 

ইরালভ দরগুনরানক করুললত কযা অথফা লবন্ন খানত প্রফালত কযায জনয কাজ 

কনযনছ,মলদ নানভয মক্ষনত্র তানত লবন্নতা থানক। 

লকন্তু তালরফাননদয এই অফিাননয অথণ এই নয় মম, মাযা তানদয দ্বীন  মদনয প্রলত 

অঙ্গীকাযাফদ্ধ মথনক লশ্চভা মদন উকাযী জ্ঞান ালর কনযনছ এফাং প্রাকৃলতক ম্পদ  

খলনজ ম্পনদয ভাধযনভ উন্নলতয জনয তানদয মদ  জালতয মফা কযায জনয লপনয 

এননছ, মা (আযনণয) জনয ুদক্ষ নস্তয লফেস্ত জ্ঞান প্রনয়াজন, এভন অলবজ্ঞ, লফনলজ্ঞ  

প্রানয়ালগক লফজ্ঞাননয লফজ্ঞানীনদয মথনক উকৃত য়া মানফ না।  
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তালরফাননদয এই নীলত গ্রনণয উনেয নি যাজননলতক, লচন্তাগত, াাংসৃ্কলতক এফাং 

আইনগতবানফ (ইরাভ) লফনদ্বলী লশ্চভা ছাত্রনদয াভনন মদ  যকানযয মনতৃত্ব মদয়ায 

থ ফে কযা। মকননা ইরালভ দরগুনরানত এধযনণয ফযলক্তনদয উলিলত লকাংফা ইরালভ 

দরগুনরায নীলত লনধণাযনণয মক্ষনত্র তানদয প্রবাফ থাকা নি রফণীয় এলনডয ভনতা, মা তায 

চাযান দীঘণকার মণন্ত লক্রয়া কনয। ফাস্তনফ প্রতযক্ষ কযা মানি, লফাং তাব্দীয লদ্বতীয়ানধণ 

অলধকাাং ইরালভ দর কীবানফ তানদয কানজয শুরুয লদনক লক্তারী ইরালভ দর লছর, মা 

উম্মনতয মুফকনদয ভানঝ দ্বীননয ভাধযনভ ইজ্জনতয মচতনা প্রলফি কনযলছর এফাং ইরালভ 

উম্মনতয জনয ভান লখদভত ম কনযলছর। ফযাং এফ দর ইরালভ মদনক াম্রাজযফানদয 

আগ্রান মথনক ভুক্ত কযায জনয স্ত্র লজাদ এফাং াভলযক প্রলতনযানধ অাং লননয়লছর। লকন্তু 

এনতাফ লকছুয য তাযা চযভ অধঃতনন লনলতত য়।   

লশ্চভা কলতয় নীলতভারায ভাধযনভ প্রবালফত য়ায য তাযা উনটালদনক প্রতযাফতণন 

কযর। তাযা লশ্চভানদয মথনক যাজননলতক কভণূচীয কলতয় ন্থা গ্রণ কযর, অতঃয 

তানদয ভানাজ লযফতণন নয় মগর। তানদয লচন্তাগত নীলত লযফতণন নয় এভন অফিায় 

মৌঁনছ মগনরা মম, এফ দনরয একলনি প্রলতিাকাযীগণ মম লবলিয উয প্রলতিা কনযলছনরন 

তা মথনক লযফতণন নয় তাযা ধভণলনযনক্ষতায অুিতা প্রবালফত আধা গণতালন্ত্রক দনর 

লযণত নরা। আয তাযা তানদয কামণাফরী লশ্চভা গণতালন্ত্রক ভানদে দ্বাযা লযভা কযনত 

রাগনরা। এফ দর নতজানু নীলতয অলধকাযী মজাটফদ্ধ যকানয অাংগ্রণ কনয। আয তাযা 

ানক্ষভতায মনতৃনত্ব মৌঁছায জনয ধভণলনযনক্ষ দরগুনরায ততলয কযা মজানটয ানথ লভলরত 
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য়। মমননা ইরানভয নানভ লযচালরত এফ দনরয প্রধান রক্ষযই নি মমনকাননা উানয় 

ক্ষভতায মচয়ানয আনযাণ কযা। মাক মলট লফশুদ্ধ ইরালভ লচন্তাধাযা মথনক মফয নয় 

ধভণলনযনক্ষ দরভূ এফাং যকানযয ানথ আনাল কনয অথফা লশ্চভা ন্থায় লনফণাচনন 

অাংগ্রনণয ভাধযনভই মাক, মমখানন ভুলভননক কালপনযয ভান,মনককাযনক ফদকানযয ভান 

গণয কযা য় অথফা লফলবন্ন মক্ষনত্র এফ দর  লশ্চভানদয ভানঝ মতুফেন ততলযয থ 

প্রালযত কযায ভাধযনভ অথফা মমফ লজালদ দর ইরালভ লজানদয থ অফরম্বন কনয 

ত্বগুত-কালপয  দারার যকাযগুনরানক লনভূণর কযায য ইরালভ যকায প্রলতিায মচিা 

চালরনয় মানি, মফ লজালদ দরগুনরানক লনন্দা জানাননায ভাধযনভ।    

লনশ্চয়ই লশ্চভা অনুকযণ  প্রবানফয মযানগ আক্রান্ত নয়নছ এফ দর াংখযায় মভানট কভ 

নয় এফাং তাযা মছাট দরগুনরায ভনধয অন্তবুণক্ত নয়। ফযাং তাযা অননক এফাং লফার ফে। 

এয দৃিান্ত মদখনত ায়া মায় লভয, লতউলনলয়া, আরনজলযয়া, ুদান, জডণান, তুযষ্ক, আযফ 

উদ্বীনয মদভূ, বাযত উভানদনয মদভূ, তালজলকস্তানন এফাং ফণননল ইযানক 

এফ দর আনভলযকা কতৃণক প্রলতলিত যকানয মমাগদাননয জনয দখরদাযনদয অনুকূনর 

অফিান লননয়নছ।  

আয আপগালনস্তান ! এখানন লনকট অতীনত মমফ দরনক লজালদ  ইরালভ দর লননফ 

নাভকযণ কযা নতা, মমফ দর লজানদয তাকা উনিারন কযনতা মমভলনবানফ তাযা 

ইরালভ যকানযয লনদণননয ভাধযনভ আফান কযনতা, আজ তাযা ইরালভ লফনে তানদয 

অনুরূ দনরয মচনয় লনকৃি অফিায় লতত নয়নছ। মমখানন কু্রনডাযযা এই মদ দখনরয 



 

 

তালরফাননয লচন্তাধাযায মভৌলরক লবলি  49 

য মম যকায প্রলতিা কনযনছ, তানদয ফগুনরা দর মকাননা এক মক্ষনত্র লকাংফা লবন্ন মক্ষনত্র 

মই আপগান দারার যকানযয কাঠানভায নক্ষ কু্রনডাযনদয তাকাতনর অফিান লননয়নছ।    

লনঃনন্দন এধযনণয লকছু দর লজাদ  ভুজালদনদয প্রলত প্রকায ত্রুতায নীলত গ্রণ 

কনযনছ এফাং আনুিালনকবানফ দখরদায যকানয মমাগ লদনয়নছ। আয অনয লকছু দর 

লযলিলতয আনরানক চাতুযতা  করযাণ রানবয নীলতনক ফযফায কনয প্রকায  যালয 

মঘালণায ভাধযনভ প্রধান দযজা লদনয় যকানয মমাগ মদয়লন লকন্তু তানদয অলধকাাং ফযলক্ত  

াাংগঠলনক দধাযীনদযনক লফলবন্ন নানভ আফযণ দ্বাযা মঢনক যাখা লফলবন্ন পাঁকনপাকনযয থ 

ধনয প্রলফি কলযনয়নছ। অতঃয উক্ত দরগুনরায অলধকাাং ফযলক্ত দখরদাযনদয যকানয মমাগ 

লদনয়নছ। আয তানদয অলত াভানয লকছু লজাদ  ভুজালদনদয নাভ ফযফায কনয (ঈভান) 

দাকাযী যকানযয ফাইনয অফিান কযনছ। আয মখন ক্ষভতায স্বাদ আস্বাদনন রারা 

ঝযনত থানক তখন তাযা কখননা কখননা এই দারার যকানযয ানথ মগানন লকাংফা 

প্রকানয আনরাচনা চালরনয় মমনত রজ্জানফাধ কনয না। লকন্তু তা এই নতণ মম, আপগালনস্তানন 

দখরদাযনদয প্রলতলনলধত্বকাযী মই প্রানন তানদযনক ফে দ মদয়া নফ। আভযা মখন 

এফ আধা-মকুযরায দরগুনরায লচন্তাধাযায ভনধয লফচুযলতয লকে অনুোন কযনফা, তখন 

মদখনত ানফা মম, লননেয দযজা লদনয় এফ পাাদ তানদয লদনক থ কনয লননয়নছ।  

১। জীফন  কামণনক্ষনত্র লশ্চভা ন্থানক গ্রণ কযা।  

২। তানদয ালযনত লশ্চভা লক্ষায ছাত্রনদযনক (অনুাযী) কাজ কযা  প্রবাফ লফস্তানয কতৃণত্ব 

প্রদান কযা। 
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৩। ইরানভয জনয াাংগঠলনক  ফযলক্তগত কানজয মক্ষনত্র আর-য়ারা য়ার-ফাযায (শুধুভাত্র 

আল্লায জনয বানরাফাা, আল্লায জনয ঘৃণা কযায নীলত) নীলত মথনক খালর ফা শুনয য়া।  

৪। জীফনধাযনণয প্রাচুমণতা এফাং দুলনয়ালফ মবাগলফরানয প্রলত মরাব এফাং যাূর া. তাঁয 

াাফানয় লকযাভ যা. মদযনক মম কলঠন  দৃঢ়তায জীফননয উয তযলফয়ত ফা প্রলক্ষণ 

প্রদান কযনতন তা মথনক রায়ন।  

৫। লফশুদ্ধ একলনি ইরালভ লচন্তাধাযায ানথ াংমুক্ত থাকনত রজ্জানফাধ কযা, মানক লশ্চভা 

কালপযযা মভৌরফাদ, চযভন্থা, শ্চাদদতা  অনযানয নানভ আখযা লদনয় থানক।  

৬। লশ্চভা ফস্তুফাদী বযতায কলতয় ফালযক লদক মদনখ মচানখ ধাঁধাঁ মরনগ মায়া এফাং 

ইরালভ কানজ তনলতক  আধযালত্মক প্রনয়াজননয মক্ষনত্র মগুনরানক িরালবললক্ত কযা।  

৭। লশ্চভানদয ানথ ভুনখাভুলখ য়ায মক্ষনত্র উঠলত প্রজন্মনক যালজত ভানলকতায উনদ 

লক্ষাদান এফাং তাোতালে াংঘানতয ভালপ্ত কযায জনয লশ্চভানদয ানথ কাজ কযায উয 

অতযলধক গুরুত্ব প্রদান কযা, মলদ তা একলনি ইরালভ লচন্তাধাযা  আলকদা এফাং লফশুদ্ধ 

ইরালভ ানফযফিা প্রলতিা (লযতযাগ) কযায লফলনভনয় য়।  

৮। ত্বগুলত ানফযফিায লফরুনদ্ধ রোই এফাং লফশুদ্ধ ইরালভ ভানানজয লবলিনত ইরালভ 

যকায প্রলতিায লদনক ভননালননফনয লযফনতণ ক্ষভতায মনতৃনত্ব মৌঁছায জনয ফণালধক 

ভননালননফ কযা।  
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এছাো আনযা অননক কাযণ  প্রবাফক যনয়নছ মমগুনরা ইরালভ দরগুনরায লফমণনয়য থ 

প্রস্ত কনযনছ।  

আয ভলজনদয লভযাফ  লফশুদ্ধ ইরালভ ভাদযাায ফাযান্দা মথনক মাত্রা শুরু কনযনছ এভন 

ফযলক্তযা তালরফান আনন্দারননক মনতৃত্ব মদয়ায কাযনণ, আল্লা তা’আরায অনুগ্রন তা আজ 

মণন্ত এই লফমণয় মথনক ভুক্ত। তালরফানযা লশ্চভানদয লফরুনদ্ধ তানদয স্পি নীলত  

দুঃাী প্রনচিায ভাধযনভ প্রভাণ কনযনছ মম, তাযা তানদয ভূরনীলতয মক্ষনত্র কখননা আনাল 

কযনফ না। তালরফান আনন্দারন তানদয অলস্তনত্বয উয লশ্চভা আদনণয ছাত্রনদয 

(অনুাযীনদয) বয়াফতায ফযাানয অতকণ নয়। একাযনণ তালরফানযা কখননা লশ্চভানদয 

উয ভুক্তভনা য়লন এফাং লশ্চভানদয লফরুনদ্ধ তানদয আদলণক রোইনয়য প্রতযনয় মকাননা 

নভনীয়তা মদখায়লন। তালরফান আনন্দারন তানদয চরায নথ মতক্ষণ মণন্ত এই নীলত 

অফরম্বন কযনফ, ততক্ষণ মণন্ত তাযা করযানণয ানথ থাকনফ ইনাআল্লাহ্ । এই আনন্দারনন 

মলদন মথনক লফমণয় শুরু নফ, মমলদন মথনক লশ্চভা লচন্তাধাযায় রালরত-ালরত অথফা 

তানদয দ্বাযা প্রবালফত মরাকনদয জনয তানদয মনতৃনত্বয দযজা উনু্মক্ত কনয মদয়া নফ।  
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৯. তালরফাননদয লচন্তাধাযায় নাযী 

তালরফাননদয লচন্তাধাযায় নাযীনদয ফযাাযটা গুরুত্বূণণ লফলনয়য অন্তবুণক্ত, মা লননয় লশ্চভাযা 

অননক লফতনকণয ৃলি কনযনছ এফাং এলটনক তালরফাননদয লচন্তাধাযা  াননয লফরুনদ্ধ 

মপ্রাাগান্ডায উৎ ফালননয় মযনখনছ। লশ্চভা লভলডয়া আপগালন নাযীনদযনক লনমণালতত  আফদ্ধ 

লননফ লচত্রালয়ত কনযনছ এবানফ: তাযা অলধকাযীন, স্বাধীনতালফীন এফাং আপগালন ভাজ 

লফলনভণানণ ুরুনলয ানথ অগ্রয য়া মথনক তানদযনক অননক দূনয যাখা আনছ। আয 

নাযীনদযনক লক্ষা  চাকযীয অলধকায মথনক ফলঞ্চত কযা নয়নছ ইতযালদ ইতযালদ। 

এবানফই লশ্চভা ভুক্তলচন্তাধাযী ফযলক্তযা নি নাযীনদয অফিায ানথ আপগালন ভুলভন 

নাযীনদযনক লভলরনয় মপনরনছ, মাযা একভাত্র আল্লা তায়ারানক যফ লননফ লফো কনয, 

মাযা ইরাভনক একভাত্র গ্রণনমাগয দ্বীন লননফ এফাং মাযা উমু্মর ভুলভনীন  ূফণূলয 

চ্চলযত্র ভুজালদ নাযীনদযনক অনুযণীয় ভনন কনয। লকন্তু লশ্চভাযা ফণদাই নালস্তকযফাদী 

লভলডয়া  াংসৃ্কলতয দৃলিনকাণ মথনক একনচাখা দৃলিবলঙ্গ লননয় আপগান নাযীনদযনক মাচাই 

কযনছ।  

ুতযাাং আপগান নাযীনদয অফিায ফাস্তফতা কী ? এই ভান ৃলিয মক্ষনত্র তালরফাননদয 

দৃলিবলঙ্গ কী ? নাযীনদয উন্নলত-অফনলতয মক্ষনত্র তানদয লচন্তাধাযায লবলিগুনরা কী ? আপগান 

নাযীনদয ফযাায লননয় লশ্চভানদয লফতনকণয লছনন ভূর কাযণ কী ? 
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আপগান নাযীনদয ফযাানয এ ভস্ত প্রনশ্নয উিয মদয়ায মক্ষনত্র আভানদয লকছুটা লছননয 

লদনক তাকাননা প্রনয়াজন। মানত কনয আপগানন লশ্চভানদয নাযী স্বাধীনতায ফুলরয ফাস্তফতা 

ফুঝনত ালয এফাং লকবানফ তালরফানযা আপগালন নাযীনদযনক লশ্চভা লচন্তাধাযায় গনে মতারায 

কামণক্রনভয াভনন কলঠন প্রাচীয লননফ দাঁলেনয় লছর  ভাথাগুনরানক মবনঙ্গ লদনয়লছর তা 

জাননত ালয,মা ুরু লফনেয ত্রুতানক তানদয উয মটনন এননলছর।  

লনশ্চয়ই তালরফাননদয লচন্তাধাযায় ভুলরভ নাযী নি ভুলরভ ুরুনলয দ্বীলন মফান এফাং দ্বীননয 

ক্ষ মথনক তানদয উয আফযক কনয মদয়া লযয়নতয কতণফযভূনয মক্ষনত্র ভান 

দালয়ত্বীর। ম নাযীয উয কতণফয তায যনফয লযয়তনক আঁকনে ধযা, মমভন তায ভুলরভ 

বাইনয়য উয লযয়তনক আঁকনে ধযা কতণফয।  

ইরালভ ভানজ তায অফিান নি ম য়নতা ম্মালনতা ভা, মস্ননয মফান, আদনযয কনযা 

অথফা আনুগতযীরা স্ত্রী। ফণাফিায় নাযী নি ভমণাদাফান ভানুল।  

তায ানথ ুরুনলয াথণকয নি নাযীনক মফা কযা নফ, আয ুরুল নফ মফক। মকননা 

ইরালভ লযয়ত তায বযণনালণ, খযচ-ালত, ম্মান-ইজ্জনতয প্রলতযক্ষায দালয়ত্ব ভুলরভ 

ুরুনলয উয লদনয়নছ। আয এফই তানক মদয়া নয়নছ, ৃলিয ভয় আল্লা তা’আরায 

ক্ষ মথনক ভানলক  স্ববাফগত াথণনকযয জননয। কাযণ ম ুরুনলয ভনতা কিকয দালয়ত্ব 

ফন কযনত ক্ষভ য় না। 
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ভানজয নাযীনদযনক প্রলতিা কযা ফা অফনলত য়ায মক্ষনত্র তালরফাননদয লচন্তাধাযায 

ভাকালঠ নি মভস্ত ভানদে  ভূরনীলত মা ইরাভ লদনয়নছ এফাং এই উম্মায ূফণফতণী 

আলরভযা ফণণনা কনয মগনছন।  

মমনতু লশ্চভা কু্রনডাযযা তানদয নালস্তকযফাদী লচন্তাধাযায কাযনণ ূণণ ইরাভনকই 

লফনযাধীতা কনয, তাই এলট মকাননা আশ্চনমণয লফলয় নয় মম, তাযা নাযীনদয পরতা ফা 

লফপরতায মক্ষনত্র তালরফাননয ভূরনীলতয লফনযালধতা কযনফ।  

লশ্চভানদয লচন্তায় ভযায ভূর কাযণ নি, তাযা ফস্তুফাদী লরফানযর (ভুক্তলচন্তা) দৃলিবলঙ্গ 

মথনক আপগান নাযীনদয মাচাই কনয। মলদ তাযা আপগালন ভলরানদযনক তানদয দ্বীন, 

াভালজক অফিান, লযয়নতয ক্ষ মথনক চালযলত্রক  াাংসৃ্কলতক কতণফয  তাযঁ জালতয 

বযতায দৃলিনকাণ মথনক মদখত, তানর আপগান ভুলভন নাযীনদয ফযাানয তানদয ভাথায় 

এযকভ নি লচন্তা আনতা না।  

লশ্চভানদয ভাথায় এই ভ্রান্ত লচন্তাধাযা ততলয নয়নছ ভূরত তায াম্রাজযফাদী উনেয  

ত্রুতা এফাং আপগান নাযীনদয লচন্তাধাযায লফরুনদ্ধ মুদ্ধ মথনক, মাযা এখননা মণন্ত এভন ফীয 

প্রজন্ম জন্ম লদনি মাযা লফগত দুই তাব্দী মাফত ইাংনযজ, যালয়ান, আনভলযকা  তানদয 

ইউনযালয়ান কু্রনডায ফেুনদযনক লফলবন্ন মুনদ্ধ ভস্তক অফনত কনয লদনয়নছ, মমফ মুনদ্ধ 

ানাদায ফালনী চযভ রাঞ্ছনায স্বাদ আস্বাদন কনযনছ।  
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মখন লশ্চভাযা মদখর, আপগান ভুলরভ নাযীযা অাংসৃ্কলতয প্রচে মরানতয াভনন দৃঢ়তায 

ানথ দন্ডায়ভান এফাং প্রলতনযানধয ভয়দানন ফাফা, বাই, স্বাভী ফা মছনরয ানথ একই ালযনত 

লজাদ, লজযত, ফয  মুনদ্ধয প্রস্তুলতনত অফিান কযনছ, তখন ত্রুযা নাযীনদয মক্ষনত্র 

তানদয মুনদ্ধয মকৌর ানট মপনর। তাযা ইরালভ লফনে তানদয াম্রাজযফাদী মদভূ 

কতৃণক ক্ষভতায ভননদ ফলনয় যাখা মগারাভ াক  উম্মায গাোযনদযনক দালয়ত্ব লদর, 

মানত ইরানভয লভথযা দাফীদায এই অযাধীযা ভুলরভ ভলরানদযনক উরঙ্গনা  

মফায়ানায় ফাধয কনয এফাং আইন  লফলবন্ন দনক্ষনয ভাধযনভ তাযা নাযীনদযনক দ্বীননয 

লফধান মথনক মফয কনয তানদয অফিায লযফতণন কযনত ানয।  

আয এনক্ষনত্র আপগালনস্তাননয বাগয অনযানয ইরালভ মদভূ মথনক লবন্নযকভ লছর না। 

তখন ফাদা ালফফুল্লা ক্ষভতায় আন এফাং ম তায অন্দযভনর লশ্চভা মাাক এয প্রায 

ঘটানত শুরু কনয। 

এযয ক্ষভতায় আনযাণ কনয তায মছনর ফাদা আভানুল্লা। ম লছর মুফক এফাং লরফানযর 

(উদায) লশ্চভা লফোন প্রবালফত। ম একফায আশ্চমণজনকবানফ ইউনযা পনয লগনয় 

মখানন ছয় ভা কালটনয় মদয়। তখন তায ানথ স্ত্রী আপগালন মাাক লযলত অফিায় 

লছর। লকন্তু ম উক্ত পয মথনক লপনয আন লশ্চভা া মখারা মাাক নয। এযয লশ্চভা 

লফোন প্রফালত ফাদা লজাদ  ভুজাললদননয মদন লশ্চভা মাাক লফস্তায কযায জনয 

যকালয ফে ফে আভরানদয ভজলরন তায স্ত্রীনক উেনা খুনর মপরায আনদ মদয় এফাং 

ুরুলনদয ভানঝ ভাথা মখারা,ফুক উনু্মক্ত অফিায় ফন। তখন ফাদা ভন্ত্রীনদয স্ত্রীনদযনক এই 
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কাজ কযায কথা ফনর। আয এবানফই নাযীনদযনক উরঙ্গ কযায আনন্দারন এফাং তানদযনক 

যলয় দণা মথনক মফয কনয মদয়ায কাজ ানকয অন্দযভর  প্রাাদ মথনকই শুরু য়।  

এযয ক্ষভতায় আন ফ্রানে মফনে ঠা ভুক্তলচন্তায় রালরত ফাদা জলয া। ম 

ফযাকবানফ ভলরানদযনক মফায়ানা কযায ুনমাগ লদনয় মদয়। ুনযা মদন লক্ষা চারু 

কনয এফাং চলযত্র ধ্বাংনয ভস্ত ভাধযভ  যাস্তা খুনর মদয়। ুনযা জালতয দ্বীন ধ্বাংনয জনয 

তাযা মদন দ্বীন (ইরাভ) মক জালতয জনয আলপভ ভনন কযা নালস্তকযফাদী কলভউলনজনভয 

ফীজ ফন কনয।  

অতঃয তায উিযালধকাযী য় তায চাচানতা বাই (ভুাম্মদ দাউদ), মম একই ধাযাফালকতায় 

কামণক্রভ চালরনয় লননত থানক কলভউলনস্টযা তানক ক্ষভতাচুযত কনয তযা কযায আগ মণন্ত।  

তখন কলভউলনস্টনদয ানথ মদন মালবনয়ত দখরদাযযা চনর আন এফাং রার কুকুযনদয 

াভনন মদনয ভস্ত দযজা খুনর মায়, মানত তাযা নযয নাযীনদয অন্তনযয অফলি চলযত্র, 

দ্বীন, ততা  রজ্জা-যভনক ধ্বাং কনয লদনত ানয।         

যফতণীনত মখন কলভউলনস্ট যকানযয তন ঘনট এফাং লজালদ দরগুনরা যব্বানীয মনতৃনত্ব 

ক্ষভতায় অলধলিত য়, তখন যব্বানী প্রান লযয়ত ফাস্তফায়ন  কলভউলনস্টনদয মযনখ 

মায়া অৎ কাজগুনরায লফরুনদ্ধ রোইনয়য লদনক ভ্রুনক্ষ না কনয ফযাং কলভউলনস্টনদয 

ানথ লভনর অনযানয দরগুনরায ানথ লফফানদ লরপ্ত থানক। মদলটনক একলট বয়াংকয গৃমুনদ্ধয 
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লদনক লননয় মায়। মায পনর রাখ রাখ ভানুল মুদ্ধ মথনক ফাচঁায জনয মদ মছনে লশ্চভা মদন 

রায়ন কযনত ফাধয য়।  

এই লযফাযগুনরা লশ্চভা লফনে মৌঁছায ানথ ানথই লশ্চভা ভাজ তানদযনক রুনপ মনয়, 

মানত তানদয নি াংসৃ্কলত দ্বাযা তানদযনক যালঙ্গনয় মপরনত ানয এফাং তানদযনক লফলাক্ত 

মছাযায ভনতা ফযফায কযনত ানয, মা দ্বাযা আপগান ভুলরভ ভানজয চলযনত্রয ভূনর আঘাত 

কযনত ানয।  

যফতণীনত মখন তালরফানযা অননক তযাগ-লতলতক্ষায য ক্ষভতায় আনযাণ কনয তখন 

লফার আপগালন ভাজনক চযভ মণানয়য চালযলত্রক অধঃতনন লনভলজ্জত মদখনত ায়। মা 

াংনক্ষন আভযা লননচ নয়ন্ট আকানয উনল্লখ কযফ:  

১- ধাযাফালক ধভণলনযনক্ষ যকানযয ক্ষ মথনক নাযী অঙ্গনন প্রচরন ঘটাননা চালযলত্রক 

অধঃতন।  

২- কলথত নাযী স্বাধীনতায ভূরভনন্ত্র লফো কযা নালস্তকযফাদী কলভউলনস্টনদয প্রচরন ঘটাননা 

দ্বীলন  চালযলত্রক লফমণয়।  

৩- াাচাযী লশ্চভা যােভূ মথনক লপনয আা লফার াংখযক আপগান জনগনণয ভাধযনভ 

ৃি অেীরতা।  

৪- ধভণলনযনক্ষ  কলভউলনস্ট যকানযয ক্ষ মথনক লযয়নতয হুদুদ ফাস্তফায়ন ফালতর কযা। 
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৫- অেীরতা ছলেনয় মদয়ায লফলবন্ন ভাধযভ ফযাক কযা, মমভন লননভা,নাটক,োফ, লভলডয়ায 

ভাধযনভ মমভন মযলড মটলরলবন, অেীর লত্রকা-ভযাগালজন, লফ্র ফইগুনরানক প্রাননয ক্ষ 

মথনক ফযাকবানফ ছোননা নয়লছর।  

৬- অেীরতায লফরুনদ্ধ (নাভধাযী) ভুজাললদন যকানযয (কলভউলনস্ট যকানযয তননয য 

মম যকায গলঠত য়) কামণক্রভনক দুফণর কনয মদয়া এফাং যকানযয উচ্চদি ফযলক্তনদয 

অেীর লফলবন্ন কামণক্রনভ জলেত য়া।  

৭- লক্ষায প্রনতযকলট স্তনয লক্ষায বয়াংকয খাযা প্রবাফ লফস্তায।  

৮- যকালয এফাং লক্ষা খানতয প্রনতযকলট স্তনয ইরালভ মাাক লনললদ্ধ কযা। 

৯- লশ্চভা  কলভউলনস্ট লভলডয়া মথনক প্রালযত ভনস্তালত্ত্বক মুদ্ধ।  

১০-ত্রাণ,লক্ষা, স্বািয  লফলবন্ন মফায ফযানানযয আোনর এনলজ াংিাগুনরা আপগাননদয 

ভানঝ লশ্চভা াংসৃ্কলত  লচন্তাধাযা ছলেনয় মদয়ায জনয ত ত প্রলতিান ততলয।  

এফ কাযণ এফাং আনযা অননক কাযণ লফনল কনয নাযী অঙ্গনন এফাং মুফকনদয ভানঝ 

বয়ানক লযনফ ততলয কনযলছর।  

লফদযভান এই নিালভয প্রলতনযানধ তালরফাননদয লকছু কলঠন লদ্ধান্ত গ্রনণয প্রনয়াজন 

নয়লছর। কাযণ তায মথনক মফল লক্তারী কামণক্রভ ফযতীত এই ফযাক অেীরতানক 

াংনাধন কযা ম্ভফ লছর না। তাই তালরফানযা লননচয দনক্ষভূ গ্রণ কযনত ফাধয 

নয়লছর।  
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১- নাযীনদয লক্ষায জনয লফনলবানফ আরাদা লযনফ,কালযকুরাভ,আইন-কানু  লফলডাং 

ততলয কযা মণন্ত তানদয লক্ষা কামণক্রভ ফে কনয মদয়া। এয উনেয কখননা নাযীনদয 

লক্ষা ফে কনয মদয়া লছর না। ফযাং যােীয় াংলফধানন নাযীনদয লক্ষায ুনমাগ প্রদাননয 

জনয ুস্পি লফধান উনল্লখ লছর। এভনলক াংলফধাননয ৩৯ নাং ধাযায় উনল্লখ লছর,‚ইরালভ 

লযয়নতয কাঠানভায আতায় লফনল আইননয ভাধযনভ নাযীনদয লক্ষা কামণক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযা নফ।‛  

২- নাযীনদযনক ভস্ত প্রালনক কামণক্রভ মথনক অফযালত মদয়া এফাং তানদযনক স্বাবালফক 

জীফনন লপলযনয় আনা। 

৩- লযয়নতয হুকুভ ফাস্তফায়ন  অেীরতায প্রায ফে কযায জনয দণানক আফযক কনয 

মদয়া।  

৪- লযয়নতয হুদুদ ফা লনধণালযত ালস্তভূনক ফাস্তফায়ন কযা,এয ভনধয যনয়নছ যজভ  

চাফুক ভাযায দ। 

৫- ৎ কানজয আনদ  অৎ কানজয লননলনধয জনয আরাদা ভন্ত্রণারয় গঠন কযা। 

ভানুলনক দ্বীননয ফযাানয নচতন কযা। আয মাযা শুধু নালায ভাধযনভ অেীরতা মথনক লপনয 

আনফ না তানদযনক ৃঙ্খরা লক্ষা মদয়ায ফযফিা কযা।  

৬- লশ্চভা াংিাগুনরায উয লনয়ন্ত্রণ প্রলতিা কযা এফাং তানদয ভস্ত কামণক্রনভয উয 

নজযদালয কযা। 
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৭- নন্দজনক াংিাগুনরানক লভলডয়ায ভালরক য়া মথনক লফযত যাখা, মানত কনয ভানুনলয 

কানছ লফলাক্ত লচন্তাধাযা প্রায কযা মথনক ফাঁধা লদনয় ভাজনক যক্ষা কযা মায়। 

মখন লশ্চভ কু্রনডায  অেীরতায ধাযক যােগুনরা এ ভস্ত কামণক্রভ মদখনরা এফাং জাননত 

াযনরা মম, তানদয ভ্রান্ত লচন্তা  কুপুলয দৃলিবলঙ্গ আপগান নাযী এফাং বলফলযৎ প্রজনন্ময কানছ 

মৌঁছানি না। তখন তাযা ফালঁনত পু মদয়া শুরু কযর এফাং তানদয দালফনত আপগান 

নাযীনদয ালযনয় মায়া অলধকায লপলযনয় আনায দালফ জানানত শুরু কযর, লশ্চভাযা মা নি 

কনয মদয়ায জনয মচিা কনয মানি।  

আপগান নাযীযা অননকাাংনই অনযানয ভুলরভ যানেয নাযীনদয তুরনায় লবন্ন। এই লবন্নতায 

দৃিান্ত নি,আপগান নাযীযা এখননা আল্লায যভনত তানদয লফশুদ্ধ ঈভালন স্ববানফয উয 

অটর যনয়নছন এফাং তানদয লচন্তাধাযা লশ্চভানদয ফস্তুফাদী দূলনণয দ্বাযা দুললত নয় মায়লন। 

তাযা আজ মণন্ত লজযত  লজানদয উয অটর যনয়নছন। এখননা তাযা তদলননকয 

খাফানযয উনয তধমণ ধনয থানক এফাং তাযা অদযাফলধ লফত্রতা  তীত্বনক অফাধ মভরানভা 

 উরঙ্গনায য প্রাধানয লদনয় আনছ। পনর এই গুণই তানদযনক ইরালভ ভূরনীলতয 

লবলিনত একলট ঈভানদায প্রজন্ম গনে মতারায জনয প্রস্তুত কনযনছ, মাযা লননজনদয ফণলক্ত 

লদনয় তানদযনক যক্ষা কযনফ। আয তানদয ভনধয এই লফলয়লটনক লশ্চভাযা মভনন লননত 

াযলছর না।  

আপগালনস্তাননয উয মখন আনভলযকা াভরা কযর তখন লশ্চভাযা আপগান ভলরানদয 

প্রলত তানদয ুপ্ত লফনদ্বল প্রকা কযা শুরু কযর। এই বূখনে ভুলরভ নাযীনদযনক নি কযায 
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জনয অাংখয মক্ষত্র ততলয কনয লদর। এই অেীরতায কামণক্রভ লযচারনায জনয ফযাকলবলিক 

নীলতভারা প্রণয়ন কযর। তানদয এই য়তালন চক্রানন্তয ভূর লবলিগুনরা লছর লনেরূ:  

১- ইরালভ দণা মথনক নাযীনদযনক মফয কযনত এফাং এলটনক তালরফান াননয ানথ মুক্ত 

একলট লফলয় লননফ লচলিত কনয ছুনে মপরনত উৎালত কযা। পনর মতলদন তালরফাননদয 

ান না থাকনফ ততলদন দণায অলস্তত্ব থাকনফ না। এনক্ষনত্র আপগালনস্তাননক উনেয কনয 

লশ্চভা লভলডয়াগুনরা অতযন্ত ক্ষলতকয কামণক্রভ লযচারনা কযনছ।  

২- ‘নাযী লফলয়ক ভন্ত্রণারয়’ নানভ নাযীনদয জনয একলট ভন্ত্রণারয় গঠন কযা। মানত ভনন য় 

নাযীনদয লফলয়লট যােীয় গুরুত্বূণণ লফলয়, মায জনয একলট লফনল ভন্ত্রণারয় প্রনয়াজন। তনফ 

এই ভন্ত্রণারয় প্রলতিায আর উনেয নি নাযীনদযনক ুলনলদণি কাঠানভায আতায়  

লযকলল্পতবানফ নি কনয মদয়া, মা আনভলযকান লফনলজ্ঞনদয তত্ত্বাফধানন এই আশ্চমণজনক 

ভন্ত্রণারয় লযচালরত নফ এফাং ম্ভফতঃ লফনেয ভন্ত্রণারনয়য ইলতান এলটই লছর ফনচনয় 

অদু্ভত ভন্ত্রণারয়।  

৩- জীফননয প্রলতলট মক্ষনত্র নাযীনদযনক ুরুনলয ানথ লভন মায়ায যাস্তা খুনর মদয়া। 

এনকফানয যাজনীলত মথনক শুরু কনয লক্ষা, ফযফা, মখরাধুরা, প্রলতনমালগতা,লফননাদন, 

নাইটোনফ অাংগ্রণ, অেীর লল্পকরা মানক তাযা ুি-ুন্দয লল্পকরা নাভ লদনয়নছ এফাং 

াাংফালদকতা  লভলডয়া জীফননয ভস্ত মক্ষনত্রই।  
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৪- অাংখয মটলরলবন চযাননর মখারা এফাং মখানন ুন্দযী নাযীনদযনক উিান কযা। 

উদাযণস্বরূ: মটলরলবন ম্প্রচানযয জনয শুধু কাফুর নয ২০ এয অলধক মফযকালয 

মটলরলবন মস্টন যনয়নছ এফাং যাজধানী আপগান প্রনদভূন যকালয  মফযকালয 

২০০ এয অলধক মযলড মস্টন যনয়নছ। এগুনরা মথনক তাযা এনতা লনকৃি ধযননয অেীরতা, 

মফায়ানা  পাাদ ছলেনয় এভন মণানয় মৌঁনছনছ মম, যকানযয লকছু াংিা যকানযয 

কানছ এফ চযানননরয উয তনলতক নজযদালয কযনত আফান জালননয়নছ। মমনতু এফ 

চযাননর  

ভানজয তনলতক লবলি মবনঙ্গ মপরায জনয লফলচত্র ফ অবযতা উদ্ভাফন কনযনছ।  

 লকন্তু এই চযাননরগুনরা তানফদায ানকয আনযালত লনয়ভ-কানুন মথনক অলধক 

লক্তারী, কাযণ এফ চযানননরয মছনন যালয লশ্চভা যােভূ যনয়নছ।  

৫- আপগাননয নতুন প্রজন্মনক লশ্চভা ভানজয লতনলট মভৌলরক লবলিয উয প্রলতলিত 

কযায জনয ফযাক কামণক্রভ লযচারনা কযনছঃ-  

প্রথভত: ুরুল এফাং নাযীনক ভস্ত লফলনয় ভতা মদয়া।  

লদ্বতীয়ত: জীফনমাননয মক্ষনত্র নাযীনদযনক অফাধ স্বাধীনতা মদয়া, মানত তায য 

ুরুনলয কতৃণত্ব নি নয় মায়। পনর ম মখন আলথণকবানফ স্বাভী মথনক অভুখানক্ষী নয় মানফ 

তখন মকন মই লনলদণি ফযলক্তয ানথ থাকনফ? তায মতা তানক শুধু াযীলযক প্রনয়াজন ফযতীত 
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আয মকাননা মক্ষনত্র দযকায মনই! এই তজলফক চালদানক ম মকন লফফানয ভত আফদ্ধ  

কিকয লনস্টনভয লযফনতণ স্বাধীনবানফ ূযণ কযনফ না ?  

তৃতীয়ত: লফত্র  ুৃঙ্খরবানফ াভালজক জীফন লযচারনায জনয ইরানভয ক্ষ মথনক 

মদয়া ীভানক মবনঙ্গ মপরায জনয নাযী-ুরুলনক মূ্পণণবানফ একলত্রত কনয মদয়া। 

৬- ফই, ভযাগালজন, ছলফ, লননভা, গান-ফাজনা এফাং নাইট োনফয ভাধযনভ মমৌন ুেুলে 

প্রদাননয কর ফযফিানক অফাধ কনয মদয়া। ুলরনয ক্ষ মথনক যালত্রকারীন তনলতক 

নজযদালয উলঠনয় মনয়া, অেীর ফাজনা প্রচায কযায জনয অাংখয মযলড মস্টন মখারা 

এফাং মগুনরানত মুফক মুফলতয ভনধয আরানয ফযফিা কযা।  

৭- মগস্ট াউনজয নানভ অাংখয লততারয় প্রলতিা কযা এফাং মখানন চীন, দলক্ষণ মকালযয়া 

 প্রাক্তন মালবনয়ত ইউলনয়ন মথনক লততানদযনক আনা নয়নছ। এই োফগুনরা যাজধানী 

কাফুনর এত লযভাণ মফনে মগনছ মম, স্বযাে ভন্ত্রণারয় মগুনরানক চূোন্ত মণানয় অেীরতা 

ছোননায পনর ফে কনয মদয়ায আনদ লদনি। আপগালন মুফকযা প্রকানয এফ প্রতযাখযান 

কনয আনছ, মমনতু এগুনরা শুধু লফনদীনদয জনয লছর।  

৮- এইড লনভূণনরয অজুানত আপগালন ভানজয ভানঝ লশ্চভা াংিাগুনরা রক্ষ রক্ষ 

জন্মলনয়ন্ত্রণ ভাধযভ ছলেনয় লদনি। ভূরত: এনফয ভাধযনভ আপগালন ভানজ ফযলবচানযয 

অেীরতানক উৎালত কযা নি।  
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৯- আঞ্চলরক প্রলতনমালগতায জনয মখরায অননক দর ততলয কযা নয়নছ এফাং তানদযনক 

ফললফণনে মপ্রযণ কযনছ।  

১০- জাতীয় আদারনতয ানেণ নাযী অলধকায াংযক্ষণ অলপ গঠন কনযনছ। পনর মাযা 

িানীয় লফচাযারনয় মমনত চায় না, তাযা মানত তানদয কানছ মমনত ানয। এনফয ভনধয লকছু 

লযয়নতয লফধান যনয়নছ, মলদ তা শুধু কাগনজ মরখাভাত্র (অথণাৎ মায মকাননা ফাস্তফায়ন 

মনই)।  

১১- নাযীনদযনক লঘ  অনযানয খাফায যফযানয ভাধযনভ যকালয প্রলতিানন েনত মায়ায 

প্রলত উদু্বদ্ধ কযা নি। অথচ মছনরনদযনক তা মথনক ফলঞ্চত কযা নি।  

লশ্চভা কু্রনডাযযা নাযীনদয জনয এই ফ লকছু এজনয কযনছ না মম, ম নাযী। ফযাং তাযা 

আপগালন নাযীনদযনক তানদয ঈভানী স্ববাফ চলযত্র মথনক মফয কযায জনয তা কযনছ। মানত 

কনয ম নাযীনত্বয লফত্র স্ববাফ ালযনয় ুরুল ফা ুরুনলয অনুরূ নয় মায়। মানত তাযা 

তানক তায ঘনযয ফাইনয লননয় আনত ানয এফাং ন্তাননদযনক লশ্চভা  ললন্দ লপনেয 

াভনন মছনে লদনফ, মায মথনক তাযা আদণ  জীফন মাননয দ্ধলত গ্রণ কযনফ।  

অনযলদনক চলযত্রফান ভুলভন নাযীযা ফণদাই তানদয মচানখয কাটঁা নয় আনছ। মখানন তানদয 

মকাননা িান মনই ফযাং তাযা তযা, ধ্বাং, যানতয অেকানয ফালেনত ানা লদনফ এফাং 

স্বাভীনদযনক তানদয মচানখয াভনন তযা কযনফ, আয ম আতণলচৎকায কযনফ এলটযই 

উমুক্ত। তাযা লশ্চভানদয কানছ ফালে মফালম্বাং কনয ন্তাননদযনক তযা কযায উমুক্ত মকননা 
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ম ভুজালনদয স্ত্রী অথফা এভন মুফনকয ভা মায ভুজালদ য়ায ম্ভাফনা যনয়নছ। আয তায 

প্রায নি তায ফালেঘয চূণণলফচূণণ কনয মদয়া নফ। অথফা তানক মজনর মনয়া নফ আয 

ম আতণলচৎকায কনয ফরনত থাকনফ ‚য়া মভা’তালছভা !‛  

ুতযাাং এখানন ভূর লফলয় নি নাযীনদয ইরাভ  ঈভাননয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ। এলট তানদয 

অলধকায যক্ষা ফা তালরফাননদয লফরুনদ্ধ তানদয লফজনয়য লফলয় নয়।  

অনযলদনক নাযীনদয মক্ষনত্র তালরফাননয লচন্তাধাযা নি মই ইরানভয দৃলিবলঙ্গ, মা তানদয 

অন্তনয দৃঢ়বানফ মগঁনথ যনয়নছ। তাযা ই নাযীনদয ন্তান, তাযা তানদয দুধ ান কনযনছ, 

তানদয মকানর ফে নয়নছ এফাং তানদয আচনরয ছায়ানত ইরালভ লক্ষায় দীলক্ষত নয়নছ। 

তাই তাযা লননজয যক্ত  াে লফলরনয় লদনয় তায ম্মান  ইজ্জনতয প্রলতনযাধ কযনফ। তাযা 

কখননাই নাযীনদযনক লশ্চভা য়তালন লক্ত এফাং প্রানচযয দাজ্জালর লক্তয ানত মখরায 

ফস্তুনত লযণত য়ানক য কযনফ না।  

ভূরত তাযাই নি নাযীনদয এফাং নাযীনদয দ্বীলন অলধকায াংযক্ষনণয ফাস্তলফক লক্ত, মাযা 

তানদযনক লশ্চভা াাচাযী মনকনেনদয াত মথনক যক্ষা কযনছ। 
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১০. লজানদয ফযাানয তালরফাননদয লচন্তাধাযা 

এখানন অননক ইরালভ দরই ইরানভয জনয কাজ কযায দালফ কনয লকন্তু তাযা আল্লায 

যাস্তায় লজাদ  মুনদ্ধয ফযাানয মনলতফাচক অফিান ধাযণ কনয। এলট য়নতা ইরালভ 

কামণক্রনভ গুরুনত্বয তাযতনভযয লফলয়লট না জানায কাযনণ অথফা ইরাভ ম্পনকণ অমূ্পণণ  

খলেত ফুনঝয কাযনণ;পনর ম ইরাভনক লকছু প্রথা ফা লফলবন্ন উরনক্ষ লঠত মদায়ায ভলি 

ভনন কনয অথফা আল্লা তায়ারায দ্বীননয প্রলত তায ইখরা  একলনিতা না থাকায কাযনণ 

অথফা ইরাভনক ফুঝায মক্ষনত্র ফক্রতা থাকায কাযনণ, মা ম মনয়নছ প্রাচযফাদী উৎ মথনক 

ইরাভ লক্ষায পনর অথফা দুলনয়ায মরাব  যকালয নদয আায় ত্বগুনতয ানথ 

ঠাফায কাযনণ অথফা লজাদ  লক্বতার, আঘাত, মজরখানা, লজযত  ই’দানদয ভনতা 

বয় ঙু্কর কলঠন নথ চরায কি য কযায দৃঢ় াংকনল্পয ঘাটলতয কাযনণ।  

এছাো আনযা লকছু ইরালভ দর আনছ মাযা শুধু লজানদয আনরাচনা কনয লকন্তু তাযা 

এলটনক শুধু লনদণননয গলন্ডনতই আফদ্ধ যানখ। এনথ কুযফানী ম কযা ফা মুনদ্ধয ভয়দানন 

মফয য়ায ফানা যানখ না। ফযাং শুধু ভথণন ফা ভানঝ ভানঝ অনযনদয লজানদয আনরাচনায় 

তাকলফয লদনয় ফন থানক মতক্ষণ দুলনয়ায লকছু ম্মান-ম্পদ ায়  উক্ত লজানদয ফযাানয 

প্রান দৃলি লপলযনয় যানখ। লকন্তু মলদ প্রান তানদয লজাদনক প্রতযাখযান কনয অথফা 

লজানদয ঝাোফাী ফযলক্তনদয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ শুরু কনয, তানর তাযা অলত দ্রুত লজানদয 

আনরাচনা মথনক দূনয নয এই গণতালন্ত্রক  ধভণলনযনক্ষ াকনদয প্রলত ফেুত্ব নফায়ন 

কনয, মানত গণতন্ত্র, ভানফালধকায, চযভন্থায লফনযালধতা  লশ্চভা াাচাযীযা ফাঁলনত 
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পুঁৎকায মদয় এভন অনযানয লচন্তাধাযায় লফোী ুীর ভানজয ভনধয তানদয অফিান নি না 

য়।  

অনযলদনক তালরফান আনন্দারন মা ফতণভান মুনগ লজাদযত ফনচনয় ফে ইরালভ আনন্দারন, 

মাযা আপগালনস্তানন তফলেক কু্রনডায মজানটয লফরুনদ্ধ ইরাভ  ভুলরভনদয ক্ষ মথনক 

প্রলতনযানধয কলঠন মুনদ্ধ অফতীণণ নয়নছ এফাং এই মুনদ্ধ তাযা ফ ধযননয তযাগ-কুযফানী 

কনযনছ এফাং লননজনদয ভনধয এই াংকল্প কনযনছ মম, তাযা ত্বগুত  কুপনযয ানথ আনাল 

কযনফ না। তাযা মই ভস্ত কালপয  তানদয দারারনদয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ কযনছ মাযা প্রকানয 

কু্রননডয তাকায অধীনন একলত্রত নয়নছ এফাং ভুলরভনদয লফরুনদ্ধ কু্রনডাযনদয াাময 

কযনছ। মলদ মই মদাযযা ইনতাূনফণ ইরালভস্ট এফাং লজালদ নানভয আোনর লননজনদযনক 

আোর কনযনছ।  

তানর লজানদয ফযাানয তানদয দৃলিবলঙ্গ কী ? 

ফতণভান মুনগ লজানদয চালদায মক্ষনত্র তানদয উরলি কী ?  

লজাদ-লক্বতার মথনক তানদয রক্ষয কী ?  

তফলেক কু্রনডায মজানটয লফরুনদ্ধ লজানদয জনয তানদয প্রস্তুলত কী ?  

ইরালভ লফনে অনযানয লজালদ জাভা’আনতয প্রলত এই আনন্দারননয দৃলিবলঙ্গ কী ? 
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এগুনরা  আনযা লফলবন্ন প্রনশ্নয উিয জানায জনয লফনেয ভুলরভযা আগ্র অনুবফ কনয। 

তাযা লজাদ  তৎাংলেি লফলনয় এই আনন্দারননয দৃলিবলঙ্গ এনকফানয লযস্কাযবানফ জাননত 

আগ্র মফাধ কনয। আভযা এগুনরায উিয মদয়ায মচিা কযফ লফ-ইমলনল্লা।  

১০.ক) লজানদয ফযাানয তালরফাননদয দৃলিবলঙ্গ: 

লনশ্চয়ই তালরফান আনন্দারননয দৃলিনত লজাদ মকাননা যাজননলতক প্রলতনযাধ নয় অথফা 

জাতীয় রক্ষয ফা মদীয় স্বাথণ এফাং ালথণফ উনেয ফাস্তফায়নন স্ত্র মুনদ্ধয আনন্দারন নয়।  

মতভলনবানফ লবননদী দখরদাযনদয মথনক মদনক স্বাধীন কযায আনন্দারন নয় মমখানন 

মদীয় ত্বগুতযা আল্লা মা নালমর কনযনছন, তা ফাদ লদনয় ইানক লযচালরত কযনফ। ফযাং 

এলট নি আল্লা তাআরায ইফাদত, মম নথ আল্লায কালরভানক ফুরন্দ কযায জনয নফণাচ্চ 

মচিা ফযয় কযা নফ।  

।লজাদ ইরানভয ফনচনয় ম্মালনত ইফাদনতয অন্তবুণক্ত, মানক নফী াল্লাল্লাহু আরাইল য়া 

াল্লাভ ইরানভয নফণাচ্চ চূো লননফ আখযালয়ত কনযনছন।  

লজাদ ব্দলট ফযাকাথণক একলট ব্দ, মা আল্লায কালরভানক ফুরন্দ কযা এফাং ইরালভ যাে 

ফযফিা প্রলতিা কযায জনয ফ ধযননয মচিা-াধনানক অন্তবুণক্ত কনয, তা াযফ ব্দ মথনক 

লবন্ন, মা শুধু মুদ্ধনকই ফুলঝনয় থানক।  
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তালরফাননদয দৃলিনত লজাদ শুধু রক্ষযীন মুদ্ধ কযা নয়। ফযাং এলট আল্লায নথ না নর 

এফাং এয দ্বাযা লপতনা লনভূণনরয উনেয না থাকনর তা লজাদ লননফ গণয নফ না। আল্লা 

তাআরা ফনরনছনঃ  

‚মতাভযা তানদয ানথ রোই কয, মম মণন্ত না মপতনায অফান য় এফাং আল্লায দ্বীন 

প্রলতলিত য়। অতঃয মলদ তাযা লনফৃত য়, তানর জানরভ ছাো অনয কানযায প্রলত ত্রুতা 

মনই।‚ 

[ূযা ফাকাযা-১৯৩] 

  

আল্লা তায়ারা লজাদ দ্বাযা ন্তুি নফন না, মলদ উনেয আল্লায দ্বীননক প্রলতিা কযা না 

য়। নফী াল্লাল্লাহু আরাইল য়া াল্লাভ ফনরনছন  

 

‚মম ফযলক্ত আল্লায কালরভা (দ্বীন)নক ফুরন্দ কযায জনয মুদ্ধ কযনফ, মই শুধু আল্লায যাস্তায় 

যনয়নছ‛। (ফুখালয  ভুলরভ) 

এ মথনক ুস্পি নয় মায়, আল্লা তাআরা মকাননা লজাদ ততক্ষণ গ্রণ কযনফন না, মতক্ষণ 

না তা একভাত্র আল্লায উনেনই নয় থানক এফাং তায ন্তুলি কাভনা কযা য়, মানত 

লননজয অথফা দনরয অথফা জালতয মকাননা স্বাথণ জলেত থাকনফ না। 
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ুতযাাং এই অনথণ লজাদ র ভূরত: আল্লায কালরভানক ফুরন্দ কযা এফাং আল্লায দ্বীননয 

লদনক লদায়াত মথনক ভানুলনক লযনয় মদয় এভন কর অনচিা  লপতনানক লনভূণর কযায 

এক ধাযাফালক প্রনচিা।  

লজাদ নি, কুপপাযনদয ানথ মুদ্ধ মতক্ষণ না ভুলরভ উম্মা কুপপাযনদয লনমণাতন মথনক 

লনযাদবানফ ফফা কযনত না ানয এফাং তানক মমন ৎ কানজয আনদ  অৎ কানজয 

লননলনধয য়ালজফ ফাস্তফায়ন কযা মথনক মকউ ফাঁধা লদনত না ানয, মায জননয এই উম্মানক 

মপ্রযণ কযা নয়নছ।  

প্রথভ লদন মথনক এই দৃলিবলঙ্গ  উনেনযয উয লবলি কনযই তালরফান আনন্দারন প্রলতলিত 

নয়নছ। তালরফানযা কুপপাযনদয ানথ ফেুত্বকাযী মফ দনরয লফরুনদ্ধ প্রলতলিত নয়লছর , 

মাযা লফনদীনদয উনেয ফাস্তফায়নন গৃমুনদ্ধয ভাধযনভ মদনয জনগণ  পর-পর ধ্বাং 

কনয লদনয়লছর। এখন মখন তালরফানযা তানদয প্রলতনযানধ মননভ আনরা, তখন ভস্ত কুপুলয 

লক্ত মই দরগুনরানক াাময কযনত রাগর, মানদযনক তালরফানযা নাভ লদনয়লছর (লনকৃি  

লফৃাংখরাকাযী দর)। ম ভয় লকছু ভানুল এই ভ্রান্ত দনরয ফযাানয তানদয নাভকযণ মভনন 

লননত াযলছর না। লকন্তু ইরানভয লফরুনদ্ধ কু্রনড মুনদ্ধয জনয আপগালনস্তানন আনভলযকা 

আক্রভণ কযায য মখন এফ দর কু্রনডাযনদয তাকাতনর একলত্রত য় তখন তানদয 

দালফয ফাস্তফতা স্পি নয় মায়। 
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১০.খ) ফতণভান ভনয় লজাদ পযনজ আইন য়ায ফযাানয আলকদাঃ 

তালরফান আনন্দারন লফো কনয ফতণভান ভনয় লজাদ পযনজ আইন। পযনজ আইন নি 

ই পযজ মা প্রনতযক ভুলরনভয উয কযা আফযক। মমভন: ারাত এফাং াভ। 

লফনল লকছু অফিায় আনর ুন্না য়ারা জাভাআয ভস্ত ভামানফ লজাদ পযনজ আইন 

নয় মায়। মমভনটা ফতণভান ভনয়য ইভাভুর লজাদ ফা লজানদয ইভাভ লদ াইখ আবু্দল্লা 

আজ্জাভ (যালভাহুল্লা) উনায প্রলদ্ধ ুলস্তকা ‚ভুলরভ বূলভয প্রলতযক্ষা ফণালধক গুরুত্বূণণ 

পযজ‛-লকতানফ ূফণফতণী  যফতণী প্রলদ্ধ উরাভানয় মকযাভ এফাং ফতণভান ভনয় মানদয দ্বীন 

 ইরনভয উয বযা কযা মায় এভন ভস্ত উরাভানয় মকযানভয মথনক ফণণনা কনযনছন। 

আয তা লনেরূঃ-  

১- মলদ কালপযযা ভুলরভনদয মকাননা বূখনে প্রনফ কনয।  

২- মখন দুই দর ভুনখাভুলখ নফ এফাং দুই দর মুদ্ধ শুরু কযনফ।  

৩- ইভাভ মখন লনলদণি মকাননা ফযলক্ত অথফা জালতনক মফয নত ফনরন, তখন তানদয উয 

মফয য়া পযম নয় মায়।  

৪- মখন কালপযযা ভুলরভনদয ভধয মথনক লকছু ফযলক্তনক ফন্দী কনয।  
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মলদ উনয ফলণণত অফিা ভূনয শুধু একলট অফিা াংঘলটত নর ভস্ত ারাপ  খারাপ 

(তথা ূফণফতণী  যফতণী ইভাভগণ) লজাদ পযনজ আইননয ফযাানয একভত ন, তানর 

ফতণভান মুনগ মকন পযনজ আইন নফ না অথচ একই ভনয় ভস্ত কাযণ ায়া মানি 

!মখন কালপযযা মজাযূফণক ভুলরভনদয অাংখয নয মুদ্ধযত অফিায় প্রনফ কনযনছ, 

দনকয য দক ধনয দুই নক্ষয ভনধয মুদ্ধ চরনছ এফাং মত লদন মানি তায তীব্রতা 

আয ফােনছ। ইহুদী, লিস্টান,কলভউলনস্ট  ভানুনলয ভনধয অনযানয নালস্তকযফাদীনদয ত্রুতা 

প্রলতনযানধ মফয য়ায জননয ৃলথফীয ূফণ মথনক লশ্চনভয ভুলরভনদযনক ভুলরভনদয 

লযয়তম্মত আভীযযা আফান কযনছন।  

আয ভুলরভনদয ফলন্দনত্বয ফযাানয মতা ফরায অনক্ষা যানখ না। কুপপাযনদয কাযাগানয 

াজানযা ভুলরভ ফলন্দ যনয়নছ, মানদয জনয আল্লা ছাো অনয মকাননা াামযকাযী মনই। 

আপগালনস্তাননয লজাদ নি ফনচনয় গুরুত্বূণণ পযনজয অন্তবুণক্ত। মকননা এখানন কুপুলয 

লক্তয ভাথা আনভলযকায মনতৃনত্ব ভস্ত কু্রনডায যােভূ তানদয লফরুনদ্ধ একলত্রত নয়নছ, 

তাযা ইভাযানত ইরালভয়ায তন ঘলটনয়নছ এফাং এই যােলটনক আগুন এফাং মরাা অথণাৎ 

মফাভা  গুলরয লক্ত দ্বাযা দখর কনয মযনখনছ। 

এখন মাযা জালতাংনঘয অনুনভাদননয মদাাই লদনয় আপগালনস্তানন আনভলযকায াভরানক 

তফধতা লদনি, তাযা অনয একলট বয়ানক কুপযীনত লরপ্ত। তা র আল্লা মা নালমর কনযনছন 

তা ফযতীত অনয কানযা কানছ পায়ারা চায়া এফাং ত্বগুনতয লফধাননয প্রলত ন্তুি থাকা। 

জালতাংঘ কুপুলয প্রলতিান য়ায ফযাানয মকাননা ভুলভন নন্দ মালণ কযনত ানয না। 
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জালতাংঘ ততলয নয়নছ ফে ফে কুপুলয যানেয স্বাথণ াংযক্ষণ কযায জনয। ুতযাাং ইরালভ 

লযয়নতয লফযীত জালতাংনঘয ননদয পায়ারা চায়া, মা ইরালভ লফনেয উয 

অদিতা  রাঞ্ছনানক মটনন লননয় আনছ;তা নি ত্বগুতনক লফধানদাতা ফানাননা এফাং 

ভুলরভ জালতয চূোন্ত লদ্ধানন্তয মক্ষনত্র কুপুলযয উয ন্তুি নয় মায়া।  

ফতণভান ভনয় স্ত্র লজাদ শুধু পযনজ আইন নয় ফযাং তা লনমণালততনদয স্ববাফগত 

প্রনয়াজন, মমন তাযা লননজয উয মথনক অদিতা  লনমণাতননক প্রলতনযাধ কনয। কাযণ 

লশ্চভাযা কখননা আভানদয উয ত্রুতা, আভানদয ান ফযফিানক ধ্বাং কযা, আভানদয 

মদগুনরা দখর কযা ,আভানদয লক্ষাদ্ধলতনক লযফতণন কনয মদয়া এফাং আভানদয উয 

নালস্তকযফাদী ঁুলজফাদী বযতানক চালনয় মদয়া মথনক লছু টনফনা, মতক্ষণ না ইরালভ 

লফনে মকাননা প্রলতনযাধ লক্ত ততলয নফ মাযা তানদযনক প্রলতনযাধ কযনফ। 

ফতণভানন কুপপাযনদয ক্ষ মথনক ভুলরভযা মমকর আচযণ ানি তা নিঃ- ভুলরভনদয 

লফরুনদ্ধ চক্রান্ত, ম্পদ রুন্ঠন কযা, জনাধাযণনক অদি কযা, যাে দখর কযা, য ভূ 

জ্বালরনয় মদয়া এফাং রক্ষ রক্ষ টন আগুন  মরাা অথণাৎ মফাভা  গুলর ভুলরভনদয য 

ফলণণ কযা, ভুলরভনদয লফরুনদ্ধ জায়নফাদী ইহুলদ লক্তনক াাময কযা, ভুলরভ যােভূন 

লভনালয এফাং নালস্তকতা ছলেনয় মদয়া, াাচাযী  দ্বীন মথনক মফয য়া ভুযতাদনদযনক 

ভুলরভনদয উয াক ফানাননা, আল্লায দ্বীন  লনদণননয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ, ভুলরভ যােভূন 

াংখযারঘু কালপযনদযনক আন্তজণালতকবানফ াাময কযা, মই ানথ ভুলরভ উম্মায ৎ  

ভুজালদ ন্তাননদয লফরুনদ্ধ মুদ্ধ কযা এফাং তানদয ভাধযনভ মজরখানানক বলতণ কযা, দখরদায 
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লক্তভূনক ইরালভ লফনেয অথণনীলতয য কব্জা কযায ুনমাগ লদনয় মদয়া, ভুলরভনদয 

লফরুনদ্ধ প্রকানয  মগানন আনযা াজানযা যকনভয অযাধ াংগলঠত কযা এফাং মই 

ুনমাগনক কানজ রালগনয় টযাঙ্ক-লফভান, প্রললক্ষত মনা-মনৌফয, ফযাাংক-অথণননলতক প্রলতিান, 

চালযলত্রক  লক্ষাগত াজানযা প্রলতিাননয ভাধযনভ ভুলরভনদয লচন্তাধাযায লফরুনদ্ধ মুদ্ধ 

কযনছ, তানদযনক দ্বীন  লফো মথনক লফচুযত কযনছ এফাং তানদয দ্বীন  যকানরয 

মপ্রলক্ষনত মমফ লজলন লক্ষা আফযক তা মথনক অজ্ঞ যাখনছ। 

অনযলদনক জালতাংঘ ভুলরভনদয ত্রুনদয খন্দনক অফিান লননয়নছ। ভুলরভনদয মম ভস্ত 

ঝুরন্ত লফলয়গুনরা যনয়নছ মমভন কাশ্মীয, লপলরলস্তন, মচচলনয়া, আাভ ইতযালদ ভুলরভনদয 

ভযায মক্ষনত্র জালতাংনঘয জুরুনভয স্পি প্রভাণ। 

ভুলরভযা তানদয উয মথনক লনমণাতননক দূয কযায জনয ভস্ত ভাধযনভ মচিা কনযনছ। 

মমভন- (কালপযনদয ানথ) আনালযপা, ম্পকণ স্বাবালফকীকযণ,তানদয মছনন মরনগ থাকা, 

কুপপাযনদয ানথ াভলযক  যাজননলতক চুলক্ত, অতযাচাযী লশ্চভা যানেয ক্ষভতাীননদয 

কানছ মাতায়াত,তানদয ফস্তুফাদী নালস্তকযফাদী লচন্তা-মচতনা অথণাৎ গণতন্ত্র, ধভণলনযনক্ষতা, 

জাতীয়তাফাদ, কলভউলনজভ এফাং অনযানয াভালজক জীফন দ্ধলত ভস্ত দ্ধলত গ্রণ 

কনযনছ। লকন্তু তানদয উয চরভান লনমণাতন একটু কনভলন ফযাং তা লদন লদন আনযা ফৃলদ্ধ 

মনয়নছ এফাং তাযা আল্লায নফীয মই ফাণীয প্রলতপরন নয় মগনছ মানত ফণণনা কনযনছনঃ 

‚মলদ মতাভযা লজাদ মছনে দা,  ফযফা শুরু কনযা এফাং গরুয মরজ ধনয থানকা, তানর 
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আল্লা তায়ারা মতাভানদয উয অদিতা চালনয় লদনফন এফাং মতলদন মতাভযা মতাভানদয 

দ্বীনন অথণাৎ লজানদ লপনয না আনফ, ততলদন তা মতাভানদয মথনক তুনর মনয়া নফ না‛।  

ুতযাাং মুদ্ধফাজ কুপপায  ভুলরভ বূখনন্ড তানদয স্বানথণয লফরুনদ্ধ লজাদ শুধু পযজ নয় 

ফযাং তা ভুলরভনদয উয আলতত জুরুনভয প্রলতনযানধ একভাত্র প্রাকৃলতক ভাধান। মকননা 

কালপযযা কখননাই আনরাচনা লদনয় ন্তুি নফ না অথফা ভযায নযায়লবলিক ালন্তূণণ 

ভাধান মভনন লননফ না। 

১.০.গ) তালরফাননদয লনকট লজানদয ুস্পি রক্ষয- 

তালরফাননদয লনকট লজানদয রক্ষয ূনমণয ভনতা স্পি। তা র, আল্লায কালরভানক ফুরন্দ 

কযা, ইরালভ লযয়নতয দ্ধলতনত ইরালভ ানফযফিা প্রলতিা কযা। তাযা এই রক্ষয 

ফাস্তফায়নন মকাননা ধযননয ঘাটলত ফা কভলতনক মভনন লননফ না।  

তাযা এভন মকাননা যকায ফযফিানক গ্রণ কযনফ না, মা নানভ ‘ইরালভ যকায’ নর 

ফাস্তনফ ধভণলনযনক্ষ যকায অথফা ভানুনলয ইিা লদনয় লফচায পায়ারা কনয; তা মম নানভই 

মাক। এজনয তাযা (তালরফান) ান ফযফিায মকাননা অাংন এভন লকছুনত ন্তুি নয়, 

মানত লফচায পায়ারা আল্লায লযয়নতয প্রলত মৃ্পক্ত য় না।তানদয উয লফদ মত 

কলঠন-ই মাক না মকননা, তাযা এই অফিান মথনক লফচুযত য়লন। এনক্ষনত্র তানদয প্রতযয় 

নি, তানদয যকাযফযফিা লতযকায অনথণ ইরালভ নফ অথফা এখানন মকাননা ান 

ফযফিাই লটনক থাকনফ না। এজনয তালরফানযা যকাযফযফিা মকান ধযনণয নফ ম ফযাানয 
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কালপয  তানদয দারারনদয ানথ মকাননা ধযননয াংরা ফা তফঠনক মানফ না। এলট তানদয 

লনকট একদভ অকাটয লফলয়, মা মথনক তাযা কখননাই লফচুযত নফ না। 

তালরফানযা একলনিবানফ দ্বীন ইরাভ আঁকনে ধযায ভাধযনভ ূফণফতণী লজালদ দরগুনরা মথনক 

মূ্পণণ ফযলতক্রভ, মাযা কলভউলনস্ট  যালয়াননদয ানথ মুদ্ধ কনযলছর। লকন্তু নয তাযা 

লশ্চভা গণতনন্ত্রয ানথ একভত মালণ কনযলছর এফাং তানদয ধাঁনচ লযফতণন নয় লগনয়লছর 

এফাং তাযা ভুজাললদননদয লফরুনদ্ধ কু্রনডাযনদয ানথ এক ালযনত অফিান কনযলছর।  

এ মথনক ফুঝা মায়, তানদয লজাদ আল্লায কালরভা/দ্বীননক ফুরন্দ কযায জনয লছর না ফযাং 

ানক্ষভতায মচয়ানয  আনযানণয জনয লছর। মখন তানদয জনয মই ানক্ষভতায মচয়ানয 

ফা জ নয় মগর, মা তাযা ইরাভ  লযয়নতয নানভই মনয়লছর মগুনরানক মছনে 

লদনরা এফাং তফলেক কু্রনডাযনদয মকানর ফন মগর। 

১০.ঘ) তালরফাননদয লজানদয প্রস্তুলত 

লনশ্চয়ই লজানদয প্রস্তুলত এফাং আনভলযকা, কানাডা, লব্রনটন, ফ্রাে, জাভণালন, অনেলরয়া  

লফনেয অনযানয লক্তারী  ফৃৎ যােভূ মম তফলেক কু্রনডায মজানটয মনতৃত্ব লদনি, 

তানদয মভাকানফরায জনয প্রস্তুলত মনয়া অতযন্ত কলঠন একলট কাজ। মমখানন মথামথ 

ৃঙ্খরা,লযকল্পনা  ফযালপ্ত অতীফ প্রনয়াজন। মকননা আক্রভণকাযী মদভূ লফার 

লযভানণয াভলযক, যাজননলতক, অথণননলতক  লভলডয়ায ক্ষভতা উনবাগ কযনছ। 

অনযলদনক তালরফানযা আল্লা তাআরা ছাো অনয কাউনকই তানদয ান ানি না। তাই 
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ফতণভান ভনয়য লজালদ প্রলতনযাধ মালবনয়ত ইউলনয়ননয লফনক্ষ লজানদয ভয় মথনক 

অননক ফযলতক্রভ। মকননা ফতণভান ভনয় এই অঞ্চনরয কর যাে প্রতযক্ষ ফা নযাক্ষবানফ 

আগ্রাী কু্রনডায ফালনীয ানথ লযক নয়নছ। এফ যাে ম্পদ অথফা যদ অথফা তনয 

দ্বাযা কু্রনডাযনদয াাময কযনছ অথফা তানদযনক লফভান ঘাঁলট, াভলযক ঘালঁট  অনযানয 

ঘাঁলটভূ ফযফানযয ুনমাগ লদনি।  

লকন্তু এভস্ত লকছু নত্ত্ব তালরফানযা তানদয ূণণ প্রস্তুলত লননয়লছর এফাং প্রলতনযানধয কর 

মক্ষনত্র তানদয লক্তনক পরবানফ  প্রবাফ লফস্তাযকাযী লননফ কানজ রাগানত ক্ষভ 

নয়লছর।  

তালরফানযা লনেফতণী মক্ষনত্র পরবানফ  প্রবাফ লফস্তাযকাযীরূন প্রস্তুলত ম্পন্ন কনযলছর:  

১- অথণননলতক প্রস্তুলতঃ তালরফানযা লজাদ লযচারনায জনয তানদয অথণননলতক মমাগাননক 

অবযন্তযীণ উৎ মথনকই ূণণ কযনত ক্ষভ নয়লছর। মমভন গলনভত, াদাকা, মাকাত এফাং 

ভুলরভনদয ভনধয দাননয আগ্রনক ফৃলদ্ধ কযা এফাং মই উৎভূনক ুন্দযবানফ াংযলক্ষত 

যাখা। মানত কনয তফলেক কু্রনডাযযা তানদয নফণাচ্চ লক্ত  ভাধযভ ফযফায কনয তানদয 

লফরুনদ্ধ লযচালরত ভান লজানদয এই উৎগুনরানক লনঃনল কযনত না ানয।  

ইা প্রভাণ ফন কনয মম, ম্পনদয উৎগুনরানক লযচারনা কযা  অতযন্ত ুৃঙ্খরবানফ 

ফযয় কযায মক্ষনত্র তালরফানযা লক্তারী ক্ষভতা যানখ। মতভলনবানফ এলট প্রভালণত য় 
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মম,এই ভুলরভ উম্মা নি লননজনদয ভমণাদা াংযক্ষনণয নথ ফলকছু লফলরনয় মদয়া এক 

দানীর উম্মা, মলদ যকাযগুনরা তা কযনত ফযথণ য়।  

২- াভলযক প্রস্তুলতঃ াভলযক প্রস্তুলতনক লফলবন্ন বানগ বাগ কযা নয় থানক। মমভন: মমাদ্ধা 

ফযলক্ত, মণাপ্ত অনস্ত্রয ভজুদ, মুদ্ধ এফাং প্রলতনযানধয ফস্তু ততলয কযা, িান-কার অনুমায়ী মুনদ্ধয 

লঠক লযকল্পনা কযা, ত্রুয ালযনত টানগণট লনলদণি কযা, মুনদ্ধয অফিায ফযাানয লভলডয়ায় 

প্রচায কযা এফাং আধুলনক মুদ্ধলফদযায উয প্রলক্ষণ মদয়া লফলবন্ন বাগ যনয়নছ।  

ত্রুযা ফহুফায স্বীকায কনযনছ মম, কু্রনডায লভলডয়ায প্রবানফয তুরনায় ভুজালদনদয লভলডয়ায 

প্রবাফ অননক মফল  লফসৃ্তত, মলদ ভুজালদনদয লভলডয়ায তুরনায় তানদয লভলডয়াভূ 

লযভানণয লদক লদনয় অননক মফল। 

৩- ালতয  াাংসৃ্কলতক প্রস্তুলতঃ- নন্দাতীতবানফ ালতয  াংসৃ্কলত নি প্রবাফারী 

একলট ভাধযভ, মা ভানুনলয ুপ্ত অন্তযনক জালগনয় মতানর, দয়ায উনরক কনয এফাং ভানুলনক 

ালকতা, তযাগ স্বীকায  কি য কযায মক্ষনত্র উদু্বদ্ধ কনয। এই উম্মা ততলদন মণন্ত 

ম্মালনত থাকনফ মতলদন তাযা ভমণাদায াংসৃ্কলতনক গ্রণ কযনফ এফাং আত্মতযাগ, মকাযফালন  

স্বাধীনতায ালনতযয স্বাদ গ্রণ কযনফ।  

তালরফানযা আল্লায াানময এই মক্ষনত্র লফার লযভাণ প্রস্তুলত লননত ক্ষভ নয়নছ। 

তানদয াভলযক, লচন্তাগত  াললতযক অননক লকতাফ যনয়নছ, মা ভুজালদনদয নতুন 

প্রজন্মনক প্রস্তুত কযনত কামণকযী বূলভকা ারন কনযনছ এফাং আনযা লছর প্রায় াঁচ াজানযয 
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কাছাকালছ ুলভি কনন্ঠয উিভ কথায লজালদ নালদ ফা ঙ্গীত, মমগুনরানক মুদ্ধ  তযানগয 

ভয়দানন ভুজালদনদয দৃঢ়তায মক্ষনত্র লফার ভানলক লক্ত লননফ গণয কযা য়। মই ানথ 

এফ লজালদ প্রবাফলফস্তাযকাযী ালতয কু্রনডাযনদয াভলযক ঘালঁটগুনরা মথনক কু্রনডাযনদয 

প্রচালযত অেীর গান ফাজনায় ভি নয় চালযলত্রক লফমণয় মথনক আপগান নতুন প্রজন্মনক 

যক্ষা কনযনছ। 

অনযলদনক তালরফাননদয মুনদ্ধয ভয়দাননয কভান্ডাযনদয প্রস্তুলত অনযানয জাভাত মথনক মূ্পণণ 

লবন্ন। এই লবন্নতায একলট লদক নি, তালরফাননদয ভয়দাননয মনতৃনত্বয কনরই লযয়নতয 

ইরনভয ানথ লননজনদযনক মৃ্পক্ত যানখ। য়নতা তাযা লযয়নতয আলরভ অথফা লফচাযক 

অথফা ভুপলত অথফা আল্লায লকতানফয ানপজ অথফা লযয়নতয তানরনফ ইরভ। লযয়নতয 

ইরনভয ানথ মৃ্পক্ত থাকায পনর এলট তানদযনক লফচুযলত অথফা ফস্তুফানদয লকায য়া 

মথনক ফাচঁাননায মক্ষনত্র ফে ধযনণয বূলভকা মযনখনছ। আল্লা তাআরা তাযঁ ম্মালনত লকতানফ 

এই উরলি ইযাদ কনযন:  

‚লনশ্চয়ই তায ফান্দানদয ভানঝ আলরভযা আল্লানক (অলধক) বয় কনয‛ 

(ূযা পালতয-২৮)। 

ুতযাাং লপতনা প্রলতনযাধ  লফনদ দৃঢ়তায মক্ষনত্র উরাভানয় মকযাভ অনযনদয মচনয় মফল 

ক্ষভতা যানখন।  
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লবন্নতায আনযকটা লদক নি, ভয়দাননয মনতৃত্ব তালরফাননদয ভনধয লনলদণি লকছু ফযলক্তয ভানঝ 

ীভাফদ্ধ থানক না। এভন য় না মম, তানদয ভধয মথনক অনযনদয কানছ তা মায় না। ফযাং 

এলট অননক লফসৃ্তত একলট মক্ষত্র, মমখানন কি  তযাগ কযনত ইিুক প্রনতযনকই আনত 

ানয। কাযণ তালরফাননদয ভনধয মনতৃত্ব মকাননা গলনভনতয লফলয় নয় ফযাং তা নি 

ভৃতুয,ফলন্দত্ব,ালরনয় মফোননা  লফদ-ভুলফতনক স্বাগত জানাননা। এজনয এয লদনক অগ্রয 

য় একভাত্র তাযাই, মাযা আনখযাতনক দুলনয়ায উয প্রাধানয মদয়। আয এভস্ত তফলনিযয 

পনর ভয়দাননয মনতৃনত্বয জনয এভন লকছু ঐকালন্তক ভানুলনক যাখা য়, একলনি মুফকযা জান 

প্রাণ লদনয় মানদয ান লটনক থানক এফাং নফণাচ্চ তযাগ লতলতক্ষা ম কনয তানদয আফানন 

াো মদয়। 

১০.ঙ) লফনেয লজালদ াংগঠন  ভুজাললদননদয ফযাানয তালরফাননদয 

দৃলিবলঙ্গঃ- 

তালরফানযা ভস্ত লফনেয লজালদ াংগঠনগুনরায একতায় লফো কনয। মমখানন ইরাভ, 

ইরালভ আলকদা  ইরানভয জনয কি  কুযফালন কযা, ভুলরভনদয বূলভয প্রলতনযাধ এফাং 

আল্লায কালরভানক ফুরন্দ কযা ভুজালদনদযনক ঐকযফদ্ধ কযনফ। মমনতু ফায দ্বীন এক, 

লকতাফ এক, নফী এক, একই ত্রুয লফরূনদ্ধ মুদ্ধ কনয এফাং মলদ একক ইরালভ লযয়ত 

প্রলতিা উনেয য়, তানর মকান লজলন তানদযনক তফলেক কুপুলয লক্তয লফরুনদ্ধ ঐকযফদ্ধ 
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নত ফাঁধা লদনি। তয  দ্বীননয জনয প্রলতনযানধয মক্ষনত্র াাময,নলত, তধমণ এফাং 

প্রলতনযাধ মুনদ্ধ এনক অনযয ান লটনক থাকা মথনক মকান লজলন তানদযনক ফাঁধা লদনফ। 

মলদ অনেলরয়ান কু্রনডাযযা কানালডয়ান কু্রনডাযনদয ানথ কাঁনধ কাঁধ লভলরনয় অফিান 

লননত ানয, মলদ মারযানন্ডয কু্রনডাযযা জলজণয়ান কু্রনডাযনদয নক্ষ দাঁোনত ানয অথচ 

তানদয ভানঝ অাংখয লফনযাধ যনয়নছ, তানর মকননা ৃলথফীয লশ্চভপ্রানন্তয ভুজালদ 

ূফণপ্রানন্তয ভুজালদ বাইনয়য ান অফিান লননত াযনফ না?  

লনশ্চয়ই ইরাভ এফাং ভুলরভনদয বূলভয প্রলতনযানধয দালয়ত্ব শুধু মকাননা ফযলক্ত, দর ফা 

যানেয কাজ নয়। এলট মই আলকদা  দ্বীননয ক্ষ মথনক দালয়ত্ব মা ভুলরভনদযনক এক 

উম্মা ফালননয়নছ।  

‚লনশ্চয়ই ইা মতাভানদয এক উম্মা এফাং আলভ মতাভানদয যফ, তাই আভায এফাদত কয‛ 

(ূযা আলম্বয়া-৯২)। 

লনশ্চয়ই ফতণভানন ত্রুযা কর ভুজালদগণনক এক ধনুক মথনক তীয লননক্ষ কযনছ। তাযা 

আল্লায দ্বীননয নক্ষ প্রলতনযাধকাযী এভন ফায লফরুনদ্ধ এক তফলেক ঐকযনজাট গঠন 

কনযনছ।  

তাই আল্লায নথয ভুজালদনদয উয আফযক নি, তানদয ত্রুনদয লফরুনদ্ধ এক লক্ত 

লননফ ততলয য়া। তাযা এনক অনযয াানময মবানফ এলগনয় আনফ মমবানফ আল্লা 

তাআরা ফনরনছনঃ-  
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‚মলদ তাযা দ্বীলন ফযাানয মতাভানদয ায়তা কাভনা কনয,তনফ তানদয াাময কযা 

মতাভানদয কতণফয। লকন্তু মতাভানদয ানথ মানদয চুলক্ত লফদযভান যনয়নছ, তানদয মভাকানফরা 

ফযতীত‛ 

(ূযা আনপার-৭২)। 

তালরফানযা লজালদ জাভা’আনতয ভনধয একতায জনয এই লযভাণ কুযফালন কনযনছ, মায 

অনুরূ গত তাব্দীনত আয মকউ কনযলন। তাযা য়াদায উয দৃঢ় যনয়নছ এফাং তধমণ, দৃঢ়তা 

 দীঘণ নথ একইবানফ লটনক থাকায জনয ভুজালদনদযনক নলত কযনছ।  

এলট নি ফতণভান ভনয় লজাদ এফাং প্রস্তুলতয ভয়দানন তালরফাননদয দৃলিবলঙ্গয লকছু 

আনরাকাত। আল্লায কানছ দু’আ কযলছ, মানত লতলন তানদয কাজনক কফুর কনয মনন এফাং 

এই লচন্তাধাযা মানত শুধু লচন্তায ভনধযই ীভাফদ্ধ না মথনক তা ফাস্তফায়নন ভুলভননদয ভনধয 

মথনক তাঁয লপ্রয় ফান্দানদযনক ীা ঢারা প্রাচীনযয ভত ুদৃঢ় ঐকযফদ্ধ নত তাউলপক্ব দান 

কনযন।  

(আল্লা তানদযনক বারফানন, মাযা তাযঁ নথ ালযফদ্ধবানফ রোই কনয,মমন তাযা ীাঢারা 

প্রাচীয) 

[ূযা আছ-ছপ-৪]। 
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উনযাক্ত আলটণনকরলট আ-ভুনদয মম ৫ লট াংখযায় যনয়নছ“..  

 [ ৪৪ তভ াংখযায ১৮-২১ ৃিা। লরাংক... https://bit.ly/2GlRtm7  

৪৬ তভ াংখযায ১৮-২৩ ৃিা। লরাংক..... https://bit.ly/2IuC72q  

৪৭ তভ াংখযায ২০-২১ ৃিা। লরাংক..... https://bit.ly/2veSI1i  

৪৮ তভ াংখযায ৩৪-৩৭ ৃিা। লরাংক..... https://bit.ly/2Ut3Ba7  

৪৯ তভ াংখযায ৪-৯ ৃিা। লরাংক..... https://bit.ly/2IvdaE4 ] 

https://bit.ly/2GlRtm7
https://bit.ly/2IuC72q
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